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ABSZTRAKT 

A teljesítményértékelés sikeres működési feltételeinek egyike, hogy a szervezet dolgozói elfogadják, 

igazságosnak tartsák a teljesítményértékelési rendszert és a teljesítményértékelési gyakorlatot. 

Vizsgálatom a teljesítményértékelés észlelt igazságosságát meghatározó kritériumok feltárására irányult. 

A teljesítményértékelés igazságosságának taxonómiáját a szakirodalomban leggyakrabban leírt három 

faktoros és Greenberg 4 faktoros modellje alapján vizsgáltam. Az igazságosság strukturájáról és a 

teljesítményértékelés igazságosságában kulcsszerepet játszó tényezőkről a szakirodalomban eltérő 

megközelítések és modellek találhatóak. Ezért a teljesítményértékelés elfogadásának, észlelt 

igazságosságának feltételeit és a tényezők közötti összefüggéseket tartalmazó modell felállítása és 

tesztelése is a disszertáció részét képezi. A szervezeti kontextus a teljesítményértékelési gyakorlat 

jellemzőire, és ezáltal a teljesítményértékelés észlelt igazságosságára is hatással lehet. Ezért a 

teljesítményértékelés észlelt igazságossága és a szervezeti kultúra közötti összefüggéseket is elemeztem. 

A vizsgálatot 10 különböző szervezet összesen 20 szervezeti egységében 268 fős mintán végeztem. A 

mintát olyan személyek alkották, akik kizárólag értékeltként, és nem értékelőként vettek részt a 

teljesítményértékelési folyamatban. 

Hipotézisem teszteléséhez kérdőíves módszert alkalmaztam, a szervezeti (szub)kultúra valamint a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos vélemények, a TÉR (teljesítményértékelési rendszer) észlelt 

igazságosságának feltárása céljából. Elővizsgálataim fókuszcsoportos vizsgálatokat és interjúkat is 

magukban foglaltak. 

Eredményeim a felállított hipotéziseket részben igazolták. 

 

1. BEVEZETÉS 

1. 1. A PROBLÉMA FELVETÉSE 

A dolgozók teljesítményének értékelése, megítélése eltérő formában ugyan, de minden 

szervezetnél megtalálható. Egyre több szervezetben a vezető által végrehajtott esetleges 

értékelés helyébe a formalizált szervezeti teljesítményértékelési rendszer lép. A 

formalizált teljesítményértékelő eszközök bevezetése azon a feltételezésen alapszik, 

hogy az mind a szervezet, mind a vezetők, mind az értékeltek számára számtalan előnyt 

biztosít. Így például egy mindenki (értékelők és értékeltek) számára egyértelmű, előre 

tisztázott tényezők mentén haladó, megfelelő gyakorisággal, és az értékelésben 

képzettebb vezetőkkel zajló teljesítményértékelés sokkal objektívebb visszajelzést tesz 

lehetővé. Nagyobb a valószínűsége a kitűzött szervezeti célok elérésének a formalizált 

teljesítményértékelés eredményeit figyelembevevő döntésekkel. A formalizált 

teljesítményértékelési eszközök azonban a legtöbb esetben nem váltják valóra a 

teljesítményértékeléshez fűzött reményeket. Hiába a jól megtervezett értékelési eszköz 
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vagy a felkészített vezetők, a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a TÉR eredménytelenül 

működik, amely ráadásul az elégedetlenség és számtalan konfliktus forrása a 

szervezetben. Ebből következően kutatók és gyakorlati szakemberek megpróbálták a 

teljesítményértékelési gyakorlat és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos kutatások 

közötti tátongó szakadékot áthidalni (Banks, Murphy, 1985). Először is az értékelői 

torzításoknak és az értékelés megfelelőségének – többnyire laboratóriumi – 

vizsgálatáról áthelyeződött a hangsúly az értékelés szervezeti kontextusának és az 

értékeléssel szembeni vezetői, dolgozói attitűdöknek az elemzésére, mivel az értékelői 

torzításokkal foglalkozó megközelítések nem sokkal járultak hozzá a TÉR sikeres 

működéséhez. Továbbá a TÉR értékelési kritériumai közé a pszichometriai és értékelői 

torzításokon túlmenően olyan új kritériumok kerültek, mint a TÉR döntésbefolyásoló 

jellege, hasznossága valamint az értékelők és az értékeltek általi elfogadottsága, a TÉR 

észlelt igazságossága. A teljesítményértékelési rendszerek kudarcáért számtalan tényező 

tehető felelőssé, és a sokat kutatott teljesítményértékelési eszköz, vagy az értékelői 

torzítások szerepe igen elenyésző a szervezeti tényezőkhöz, a TÉR-rel kapcsolatos 

attitűdökhöz, vagy a TÉR hátterében álló célok rendszeréhez képest. Jelen vizsgálat 

célja elsősorban a TÉR-rel szembeni attitűdök és a TÉR észlelt igazságosságának 

feltárásán keresztül azon tényezők azonosítása, amelyek a teljesítményértékelés 

elfogadásának, és ezáltal eredményesebb működésének hátterében állhatnak. Mindezt 

elsősorban a szervezeti igazságosság és a teljesítményértékelés integrált értelmezésén 

keresztül próbálom megragadni, ami egy komplex értelmezési keretet nyújt a TÉR-rel 

szembeni attitűdök feltárásához, értelmezéséhez, valamint a TÉR eredményességét 

növelő javaslatok megfogalmazásához. Mivel a teljesítményértékelési rendszer a 

szervezet külső és belső környezetének összefüggésrendszerében működik, így 

elengedhetetlennek tartottam a szervezeti kontextus feltárását a TÉR működési 

sajátosságainak, észlelt igazságosságának és a rendszerrel kapcsolatos attitűdöknek a 

vizsgálatához. Ezért a probléma összetett elemzése és a gyakorlat számára releváns 

javaslatok megfogalmazása érdekében a szervezeti jellemzők, azon belül pedig 

elsősorban a szervezeti kultúra függvényében értelmezem a teljesítményértékelés észlelt 

igazságosságának összefüggéseit. 

1. 2. A VIZSGÁLAT CÉLJAI 

A probléma összetettségéből következően a vizsgálat céljai is sokrétűek.  

A disszertáció célkitűzése, hogy 
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- feltárja az igazságosság összetevőit a teljesítményértékeléssel kapcsolatban, 

- meghatározza a teljesítményértékelés igazságosságában meghatározó szerepet játszó 

igazságossági tényezőket, 

- feltárja a teljesítményértékelési gyakorlat, a teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

attitűdök és a szervezeti kultúra közötti összefüggéseket.  

 

1. Az észlelt igazságosság vonatkozásában beszélhetünk az elosztás (disztributív), a 

folyamat (procedurális) és az interakció igazságosságáról. Egy másik megközelítés 

alapján (Greenberg, 1993) mind a disztributív, mind a procedurális igazságosság 

vonatkozásában megkülönböztethetünk strukturális, illetve szociális összetevőket, 

amelyek alapján négy fő faktor különíthető el. Az igazságosság faktorstruktúrájáról és 

az egyes faktorok tartalmáról a szerzők eltérő értelmezésének következtében nem 

rajzolódott ki előttem egy egységes kép. Így elsődleges célom az észlelt igazságosság 

taxonómiájának azonosítása a teljesítményértékeléssel kapcsolatban.  

 

2. A TÉR észlelt igazságosságát a teljesítményértékelés igazságosságának faktorai 

eltérő súllyal befolyásolhatják, ezért célom a TÉR észlelt igazságát leginkább 

meghatározó faktorok (kritériumok) feltárása. A disszertációban elsősorban arra a 

kérdésre keresem a választ,  

- hogy a teljesítményértékelés következményeinek (fizetés, jutalmazás, képzés-

fejlesztés, elbocsátás), az értékelés eredményének a méltányossága (disztributív 

igazságosság),  

- vagy a teljesítményértékelő rendszer igazságos működése (procedurális igazságosság) 

- vagy az értékelő beszélgetés, az értékelői magatartás igazságossága 

(interperszonális/interakciós igazságosság) a meghatározó a TÉR észlelt 

igazságosságában. Célom egy saját modell felállítása amely a teljesítményértékelés 

észlelt igazságosságának feltételeit összesíti és amely a vezető – beosztott közötti 

bizalom, valamint a szervezeti kultúra helyét is kijelöli. 

 

3. A teljesítményértékelési gyakorlatot és a TÉR észlelt igazságosságát jelentős 

mértékben befolyásolhatja a szervezeti kultúra. Ezért célom a Global Leadership and 

Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) szervezeti kultúra kérdőív eredményei 

alapján kialakuló kultúraklaszterek teljesítményértékelési gyakorlatának 

összehasonlítása. A szervezeti kultúra függvényében az igazságosnak tartott elosztási 
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elv preferenciában, a teljesítményértékelési gyakorlatban és a TÉR észlelt 

igazságosságában tapasztalható különbségeket is elemzem.  

 

1. 3. A DOLGOZAT SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE 

• A második fejezetben a teljesítményértékelés és a szervezeti igazságosság 

irodalmi áttekintése található. A fejezet több alfejezetre tagolódik a téma összetettsége 

miatt.  

• A teljesítményértékeléssel foglalkozó alfejezeten belül a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos kutatási irányok, vizsgálatok, a TÉR működésére 

hatást gyakorló szervezeti tényezők, valamint csoport és egyéni szintű változók illetve a 

TÉR működésének értékelési kritériumai kerülnek bemutatásra. A TÉR értékelési 

kritériumai közül elsősorban az értékelők és az értékeltek TÉR-rel való elégedettségét 

és a rendszer észlelt igazságosságát emelem ki.  

• A szervezeti igazságossággal foglalkozó alfejezetben a szervezeti igazságosság 

összetevőit és hatásait tekintem át. 

• A teljesítményértékeléssel és a szervezeti igazságossággal foglalkozó 

fejezetben a teljesítményértékelés megfelelő működését támogató kritériumokat a 

szervezeti igazságosság szempontjainak felhasználásával mutatom be. 

• A harmadik fejezetben a szakirodalom alapján a vizsgálat főbb kérdéseit, 

hipotéziseit fogalmazom meg.  

• A negyedik fejezetben a vizsgálati módszereket, a vizsgálat során használt 

eszközöket mutatom be. 

• Az ötödik fejezetben a hipotézisek, a főbb kérdések megválaszolása céljából 

végzett kutatás elővizsgálatait ismertetem. Az elővizsgálatok az értékeltek körében 

végzett fókuszcsoportos vizsgálatokra, valamint a vizsgált szervezetek 

teljesítményértékelési rendszerének feltérképezésére irányultak. 

• A hatodik hetedik fejezetben az értékeltek körében végzett kérdőíves vizsgálat 

eredményei kerülnek bemutatásra.  

1. A teljesítményértékelés észlelt igazságosságának faktorstruktúráját több 

különböző faktorszám mellett elemezve elsősorban Greenberg 

négyfaktoros elképzelését próbáltam meg igazolni. A faktorok számának 
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és tartalmának elemzése a teljesítményértékelés igazságosságának 

megértéséhez járul hozzá. 

2. A teljesítményértékelés igazságosságát leginkább meghatározó TÉR 

faktorok elemzésével a legfontosabb kritériumokról nyerünk 

információkat. A teljesítményértékelési rendszer, az értékelő, valamint az 

értékelés eredményének és következményeinek igazságosságára 

leginkább hatást gyakorló tényezők körét és azok súlyát vizsgálom. 

3. Az igazságos elosztásra vonatkozó preferenciát, és a preferált elosztási 

elv és az értékelés következményeinek észlelt igazságossága közötti 

kapcsolatát elemzem, az elosztási elv és a következmények közötti 

összefüggések feltárása céljából. 

4. A GLOBE dimenziók alapján azonosított szervezeti kultúra klaszterek 

bemutatásával, és a TÉR jellegzetességeinek, a teljesítményértékelés 

észlelt igazságosságának szervezeti kultúra függvényében történő 

elemzésével a szervezeti (szub)kultúra jellemzőinek TÉR-re gyakorolt 

hatásait vizsgálom. 

5. A teljesítményértékelés észlelt hatásait leginkább meghatározó tényezők 

elemzésével a teljesítményértékelési folyamatban legjelentősebb szerepet 

játszó tényezőkről szerezhetünk információkat. A vezető-beosztott közötti 

bizalom igazságosságban betöltött szerepét, valamint a munkahelyi 

elégedettség és az elkötelezettség igazságossággal való összefüggéseit 

elemzem. 

• Megvitatás fejezetben a vizsgálat főbb eredményeit és az ezekből levonható 

tapasztalatokat, tanulságokat elemzem.  

 



 6

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2. 1. A SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 

2. 1. 1. A TELJESÍTMÉNY ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS FOGALMI MEGHATÁROZÁSA 

Szervezeti teljesítmény alatt több mindent érthetünk, így mielőtt a teljesítményértékelési 

gyakorlat jellemzőire és az azt befolyásoló tényezők bemutatására rátérek, érdemes 

pontosítani, hogy mit érthetünk a teljesítmény fogalma alatt. A teljesítmény fogalma 

több évszázados fejlődés során formálódott, míg mai komplexitását elérte. Mára szinte 

végtelenné vált a fogalom tartalmi elemeinek száma, így egységes egzakt fogalom 

meghatározására a szakirodalom sem vállalkozik. Az, hogy az alkalmazottak jól, 

eredményesen teljesítenek, magában foglalhatja a hatékonyságot és a gazdaságosságot 

is. A hatékonyság a célelérés mértékére, míg a gazdaságosság az elért eredményhez 

szükséges erőforrás felhasználására vonatkozhat. Egy átfogóbb meghatározás szerint a 

teljesítmény a szervezet által kijelölt feladatok elvégzésével kapcsolatos minőségi és 

mennyiségi elemekből álló változó (Bakacsi, 1996). A szakirodalom alapján a 

teljesítmény egy meglehetősen bonyolult, soktényezős, főként szervezeti célokból 

származó, ezért szervezetenként más és más tartalommal értelmezhető fogalom. A 

teljesítmény és a szervezeti sikerkritériumok meghatározása igen széles spektrumon 

mozoghat, amit először Child modellje, majd Cameron és munkatársainak vizsgálata 

alapján azonosított 16 kritérium alapján mutatok be. 

Child (1984, id. Takács, 2002/b) modellje a szervezetben elfogadott fő 

teljesítménykritériumokat a szervezetre jellemző kontroll mértéke és típusa alapján 

csoportosította. 

A személyes, központosított kontrollnál a vezető autoritása a tulajdonosi jogokon, a 

karizmatikusságon vagy a szakmai hozzáértésen alapul. A teljesítmény fő kritériuma a 

vezetői utasításoknak való engedelmesség. 

A bürokratikus, feladatkontroll írásban rögzített magatartás sztenderdeken alapul, 

amelyek részletekbe menően rögzítettek és leszabályozottak. A jó teljesítményt a 

szabályok és az eljárások betartása jelenti.  

Az eredménykontroll a magatartás, a munkavégzés végeredményének mérésén alapul. 

A teljesítményt a kimenetek minőségi és mennyiségi jellemzői és a feladatok határidőre 

való teljesítése határozzák meg.  
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A kulturális kontroll esetében a szervezet céljaival való szoros azonosulás, a magas 

szakmai normák automatikusan összehangolják a szervezet tagjainak a magatartását a 

szervezeti teljesítmény folyamatos fenntartása és fejlesztése érdekében. A teljesítményt 

a szervezeti értékrendnek, normáknak, szakmai sztenderdeknek való megfelelés és az 

ezzel konzisztens magatartás jelenti, amit az előre meghatározott, a munkafeladatok 

teljesítéséhez szükséges kompetenciák biztosítanak. 

A teljesítmény értelmezési lehetőségének sokszínűségét igazolja Cameron, Quinn és 

Rohrbaugh (id. Takács, 2000) vizsgálata, amely a szervezet eredményességének 

megítéléséhez 16 kritériumot azonosított. Ezek a következők: 

- Termelékenység: a megtermelt, eladott termékek, szolgáltatások mennyisége. 

- Hatékonyság: a teljesítmény elérése érdekében felmerülő költségek és a 

teljesítmény által elért haszon összehasonlítási aránya. 

- Minőség: a termékek és szolgáltatások minősége, a hibák, és panaszok 

előfordulási aránya. 

- Növekedés: a termelési kapacitásban, a létszámban, az eszközállományban, a 

nyereségben, a piaci részesedésben, az innovációban bekövetkező növekedés. 

- Munkamorál: elkötelezettség, csoporthoz tartozás érzése, közös célrendszer, 

többlet erőfeszítésre való hajlandóság. 

- Kohézió: amikor a csoporttagok kedvelik egymást, jól együtt tudnak dolgozni, 

amikor nyitottan, őszintén kommunikálnak és a csoportösszetartás mértéke magas. 

- Rugalmasság: a környezet változásaira való reagálás képessége, a szervezet 

folyamatainak megváltozatása által. 

- Tervezés, célkitűzés: a jövőre vonatkozó célok és a célok eléréséhez vezető 

lépések megtervezésének a képessége. 

- Információmenedzsment és kommunikáció: a szervezet hatékony működéséhez 

szükséges információ elemzésének és szétosztásának hatékonysága, pontossága, 

teljessége. 

- Készenlét: váratlanul adódó kedvező lehetőségek megfelelő kihasználása. 

- Erőforrásokhoz való hozzáférés: a szűkös és értékes erőforrásokhoz való 

hozzájutás mértéke. 

- Külső támogatottság: bizalom és lojalitás a fogyasztók, a szervezettel 

kapcsolatban álló más szervezetek, a nyilvánosság és a tulajdonosok részéről. 

- Stabilitás: struktúrák, funkciók, erőforrások megtartásának a képessége. 
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- Az emberi erőforrások értéke: a szervezetben dolgozók képességeinek, 

tudásának, kapcsolatainak az értéke. 

- Képzés, fejlesztés: annak mértéke, hogy a szervezet mennyit fordít 

alkalmazottainak fejlesztésére, képzésére. 

- Ellenőrzés: a vezetői ellenőrzés mértéke és eloszlása a szervezeten belül. 

 

A fent felsoroltak alapján a teljesítménykritériumok sokfélék lehetnek, amelyeket a 

szervezet mérete, életkora, felépítése és a szervezet kultúrája jelentősen befolyásolhat. 

A szervezet eredményességének megítélésére használt kritériumok jelentős mértékben 

hatással vannak a teljesítményértékelés céljaira, formájára, az értékelés tárgyára és 

következményeire is. Ezért érdemes tisztázni a szervezet által legfontosabbnak tartott 

sikerkritériumokat. 

Maga a teljesítményértékelő rendszer magában foglalja az egyéni, a csoportos és a 

szervezeti teljesítmény tervezésére, mérésére, értékelésére vonatkozó emberi erőforrás 

politikát, módszertani eszközöket, technikákat, illetve a szervezet által alkalmazott 

gyakorlatot is (Takács, 2000). 

Teljesítményértékelés alatt leginkább azt értjük, amikor a vezető (értékelő) akár 

formálisan, akár informálisan megítéli beosztottja munkahelyi magatartását, 

teljesítményét. A formális teljesítményértékelés olyan a szervezet által kifejlesztett 

rendszer, amelynek a segítségével előre meghatározott időközönként és módszeresen 

értékelik, hogy az alkalmazottak milyen mértékben felelnek meg az adott 

feladat/munkakör elvárásainak. A formális értékelés, tehát maga a teljesítményértékelés 

általában az emberi erőforrásrendszer részeként számtalan más rendszer – a 

karriertervezés, a fejlesztés, képzés és az ösztönzés – alapját képezi. Így jelentősége 

megkérdőjelezhetetlen. Azonban a teljesítmény értékelése nemcsak formálisan, a 

teljesítményértékelési rendszer részeként, hanem általában informálisan is zajlik. Az 

informális értékelés akár önmagában a formális értékelés nélkül, akár a formális 

értékelés mellett szinte minden szervezetben tetten érhető (Karoliny, 2000). Így ahhoz, 

hogy a teljesítményértékelés egészét megértsük nem elegendő a TÉR látható elemeire 

koncentrálnunk, hanem azokra a komponensekre is, amelyek rejtetten, az értékelők 

implicit értékelésével állnak kapcsolatban. A formális értékelő rendszer több különböző 

elemből állhat. Először is szükség van a teljesítménnyel kapcsolatos elvárások, célok 

meghatározására, szervezeti és egyéni szinten is. Majd meg kell határozni az értékelés 

tárgyát, eszközét, gyakoriságát és az értékelő személyeket. Mérni és értékelni kell a 
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teljesítményt, ami az értékelő és az értékelt közötti beszélgetésből, és az értékelés 

eredményének dokumentálásából áll. Végül, pedig állandóan felül kell vizsgálni a TÉR 

működését, összetevőit és fejleszteni kell a szükséges elemeit (Nemeskéri, Fruttus, 

2001). 

 

2. 1. 2. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MÚLTJA ÉS JELENE 

Bár a teljesítményértékelés iránti intenzív érdeklődés az utóbbi 30-40 évre tehető, a 

formális értékelésnek évszázados hagyományai vannak.  

A formális eljárások nyomai a III. századi Kínába vezetnek, ahol a Wei dinasztia 

értékelője a hivatalnokokat minősítette, amiről egy korabeli filozófus úgy vélekedett, 

hogy „a birodalmi értékelő kevésbé az elért eredmények, mint inkább a személyes 

szimpátia alapján ítél” (255.old. Karoliny, 2000). 

Az 1800-as évek elején a teljesítmény visszajelzésének egy másik formája Robert Owen 

skóciai gyárában jelent meg, ahol az egyének teljesítményét az egyes munkahelyek fölé 

felfüggesztett különböző színű rudacskákkal nyilvánosan értékelték. A termelési 

hatékonyság, a teljesítmény mérésén alapuló rendszerek az 1840-es évektől az Egyesült 

Államokban is elterjedtek először a hadseregben, a szövetségi köztisztviselők körében, 

majd az iparban is fokozatosan teret hódítottak (Murphy, Cleveland, 1995). 

Nem sokkal az egyesült államokbeli gyakorlat után az 1800-as évek vége felé 

Magyarországon is bevezették az első államilag szabályozott minősítési rendszert 

(Takács, 2000). A XX. század elején Taylor, a tudományos munkaszervezés atyja, az 

előre meghatározott, mennyiségi jellemzők (teljesítménynormák) mentén mérhető, 

értékelhető teljesítményértékelési módszert szorgalmazta, ami igen gyorsan elterjedt a 

szervezetekben nagy népszerűségének köszönhetően. A két világháború között az idő és 

a mozdulattanulmányok önálló diszciplínává váltak. A teljesítményértékelési 

rendszerekkel, de elsősorban az értékelő eszközzel kapcsolatos vizsgálatok a 

munkapszichológia megjelenése után rohamos fejlődésnek indultak, így az értékelési 

tényezők egyre komplexebbek lettek (Karoliny, 2000). 

Az 50-es években használt teljesítményértékelési rendszerek leginkább a 

személyiségjellemzők minősítését foglalták magukba, bár a tulajdonságok értékelését 

már a század elején is alkalmazták. A személyiségjegyek elméletén alapuló értékelő 

eszközöket először az értékesítési ügynökök kiválasztásában kezdték el alkalmazni, de 

már az első világháború alatt nemcsak a kiválasztáshoz, hanem a katonatisztek 
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teljesítményének az értékelésére is használták. Ezt grafikus értékelő skálának nevezték. 

Első ipari alkalmazásukra a második világháborút követően került sor, amikor is a 

teljesítményértékelés eredményeit a létszámleépítések során az elbocsátási rangsor 

meghatározásához használták. A grafikus értékelő skálák továbbfejlesztése az 1960-as 

években indult meg, először a kényszerített szétosztás, valamint a kritikus esetek 

technikájának alkalmazásával. Ebben az időben az USA-ban már a szervezetek 61%-a 

rendelkezett valamilyen értékelési rendszerrel, bár ez általában a felső vezetés 

értékelésére nem vonatkozott. A törvényhozás is egyre erőteljesebb nyomást gyakorolt a 

szervezetekre a formalizált kiválasztási és teljesítményértékelési rendszerek 

kidolgozására bevezetésére, amire elsősorban a dolgozókat érintő igazságtalan, 

alaptalan döntéshozás miatt volt szükség. A teljesítményértékelés ezt követően először 

az állami, majd az üzleti szférában is általánosan elterjedt gyakorlattá vált. Mivel a 

személyiségjellemzők értékelésén alapuló teljesítményértékeléssel szemben egyre több 

kritika fogalmazódott meg, és egyre hangsúlyosabbá vált az értékelés objektivitásának a 

biztosítása, ezért a 70-es évektől a kitűzött célok elérésének, és a 80-as évektől a 

magatartásjellemzőknek az értékelésére helyeződött a hangsúly (Murphy, Cleveland, 

1995). 

Magyarországon főleg az állami szférában működött a teljesítményértékelés, amely 

azonban a lehetséges funkcióit tekintve nem igazán örvendett széleskörű 

felhasználásnak. A teljesítményértékelési gyakorlatra leginkább a személyközpontú 

jutalmazási rendszer elnevezést alkalmazták, mivel a jutalmak meghatározásának az 

elve legkevésbé sem a tényleges teljesítményen alapult, hanem sokkal inkább a 

személyes kapcsolatokon és egyéb személyes kritériumokon. A személyközpontú 

jutalmazási rendszerben az elosztási pozíciókat betöltők legfontosabb személyes érdeke 

a hatalom megtartása és saját hatalmi pozíciójuk megerősítése volt. Ebben a 

rendszerben tehát a vezető irányába megnyilvánuló lojalitást, hűséget jutalmazták, 

valamint azokat a személyeket, akik legkevésbé veszélyeztették a vezető pozícióját, 

még akkor is, ha ez a jutalmazási rendszer az alkalmatlanoknak kedvezett a jól 

teljesítőkhöz képest (kontraszelekció) (Hunyady, 2002). A személyközpontú 

jutalmazási rendszer együtt járt a releváns értékelési tényezőket tartalmazó formális 

értékelő rendszer hiányával, a titkolódzó, háttérben zajló alkukon és értékeléseken 

alapuló jutalmazással, ami teljes mértékben nélkülözte az egyértelmű kommunikációt. 

A személyközpontú jutalmazási rendszer összetett érzelmi és viselkedéses válaszokat 

váltott ki a dolgozókból. Először is az eljárás észlelt igazságtalanságának 
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következményeként az alkalmazottak negatívan ítélték meg az egész értékelési és 

jutalmazási rendszert, és sokszor ezekkel együtt az összes emberi erőforrással 

kapcsolatos rendszert is (pl. karrier lehetőségek a szervezeten belül sokszor nem az 

egyén teljesítményétől, rátermettségétől függött, hanem a vezetővel való jó 

kapcsolatától). Az igazságtalanság és bizalmatlanság érzésén túlmenően a tanult 

tehetetlenség állapota is jellemezte a munkavállalókat mivel befolyásolhatatlannak 

észlelték a fennálló helyzetet, és nem rendelkeztek megfelelő információval arra 

vonatkozólag, hogy milyen elvek, szabályok, eljárások alapján történnek a 

jutalmazással, az előléptetéssel, az elbocsátással, vagy a kiválasztással kapcsolatos 

személyügyi döntések. Az, hogy az alkalmazottak a teljesítményükre vonatkozóan nem 

kaptak egyértelmű visszajelzést (függetlenül attól, hogy jó vagy rossz teljesítményről 

volt szó) a dolgozók önértékelésének romlását és önbizalmának csökkenését is 

eredményezte (Pearce, Branyiczki, Bakacsi, 1994). A fent felsorolt jellemzők a vezetők 

és a beosztottak magatartását hosszú távon meghatározták és talán még ma is érezhető 

hatásuk van egyes szervezetekben. 

A nemzeti, szervezeti kultúra sajátosságai mind a szervezet működési sajátosságait, 

mind a vezetők magatartását jelentős mértékben befolyásolják. Az „emberi erőforrás 

rendszerekkel” vagy inkább humánpolitikával, személyüggyel kapcsolatos magyar 

sajátosságok az általam vizsgált teljesítményértékelés vonatkozásában fontos talán még 

a mai gyakorlatot is meghatározó hagyományokra hívják fel a figyelmet. 

Kovach (1994) vizsgálatában arra kereste a választ, hogy mi jellemzi a magyar vezetők 

értékelési gyakorlatát, összehasonlítva ezt az angolszász értékelési gyakorlattal. A 

vezetők értékelői magatartására a következők jellemzők: 

- a magyar vezetők részletes utasításokat adnak, míg az angolszász vezetők csak az 

elérendő célt tűzik ki az alkalmazottak számára, ami hozzájárul ahhoz, hogy a dolgozók 

motiváltabbak és önállóbbak legyenek;  

-a magyar vezetők gyakrabban alkalmazzák a negatív visszacsatolást, tehát leginkább 

akkor adnak visszajelzést, ha valamilyen feladatot nem jól végzett el a dolgozó, míg az 

angolszász vezetők a jutalmazás különböző formáit is használják, ami szintén a 

motiváció, a munkahelyi elégedettség fokozásához járul hozzá; 

- a magyar vezetők az angolszászoktól eltérően kerülik a konfliktusokat, és a 

konfliktusok esetén nem azok hatékony megoldását választják, hanem a bürokratikus, 

hivatali utat, ami a legtöbbször nem vezet a tényleges probléma megoldásához. 
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- jellemző még a magyar vezetőkre a kivételezés, valamint a paternalista vezetési stílus, 

ami abban is megmutatkozik, hogy nem élnek a delegálás eszközével, ami pedig 

felelősségteljesebbé, önállóbbá, teljesítménymotiváltabbá tenné a dolgozókat.  

A magyar vezetési stílus fent felsorolt jellemzői a következő beosztotti magatartást 

eredményezték: a beosztottak úgy tartották, hogy a teljesítményre nincs tényleges 

hatásuk, mivel nem kaptak semmilyen releváns visszajelzést a teljesítményükre 

vonatkozóan, így leginkább külső tényezőkkel magyarázták a pozitívan vagy a 

negatívan értékelt munkahelyi „teljesítményt”, viselkedést. Mivel nem érezték, hogy 

bármi is tőlük függne, ezért a felelősségvállalásra való hajlandóság, az önállóság, a 

kezdeményezőkészség szintje is nagyon alacsony volt. Mivel a dolgozókat érintő 

szervezeti döntések mögött meghúzódó elvek ismeretlenek voltak, és nem tudták a 

beosztottak, hogy például teljesítményük értékelése milyen következményekkel jár, 

ezért az értékelt és az értékelő közötti viszonyt bizalmatlanság, az értékeléshez való 

hozzáállást, pedig elutasítás jellemezte.  

Ez a szervezetekben uralkodó állapot, a vezetők és az alkalmazottak jellemző 

magatartása, attitűdjei, nem kedveznek az eredményes, teljesítménynövekedést 

eredményező teljesítményértékelési gyakorlat megvalósulásának. Jóllehet napjainkban 

megindult valamiféle elmozdulás, de valószínű, hogy a változás nem történik meg egyik 

napról a másikra. Példa lehet erre a közigazgatásban 1992-ben hatályba lépett 

Köztisztviselői törvény, amely a minősítés bevezetésével már tükrözi, hogy a jogalkotó 

fontosnak tart egyfajta általános készség- és képességértékelést a köztisztviselőknél, de 

ez még kevésnek bizonyult a gyökeresen új szemlélet kialakításához, amit a 2001 évi 

köztisztviselői törvénymódosítás sem tudott elérni, annak ellenére, hogy korszerű HR 

elemeket (pl. évenkénti teljesítményértékelés alapján meghatározott illetményeltérítés) 

tartalmazott. A tapasztalatok alapján a törvényi keretek csupán az alapot biztosítják a 

rendszer bevezetéséhez, annak hatékony működtetése már jórészt az adott szervezeten 

múlik.  

Bár a fennálló helyzet nem kedvez a teljesítményértékelési gyakorlatnak, a vezető 

értékelő magatartása központi szerepet játszhat abban, hogy a személyközpontú 

rendszer magatartásmintái megváltozzanak.  

Egy vizsgálat során Amerikában a humán erőforrás menedzsment területei közül a 

teljesítményértékelést tartották a legfontosabbnak, amelynek használata és jelentősége a 

HR szakemberek véleménye szerint a jövőben csak még inkább nőni fog (Hays, 

Kearney, 2001). A jövőben Magyarországon mind a privát, mind az állami szektorban a 
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teljesítményértékelés jelentősége és alkalmazásának mértéke növekedni fog a 

környezetben egyre inkább uralkodóvá váló teljesítmény centrikusság és piaci verseny 

következtében. Az állami szektorban, bár nem beszélhetünk a piaci verseny okozta 

fokozódó teljesítménycentrikusságról, a társadalom tagjainak elvárásai miatt itt sem 

lehet elkerülni a teljesítménynövelés igényét. 

Bár a szervezetek elviekben, vagy legalábbis írott dokumentumaikban nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a teljesítményértékelésnek, és többségük használ is valamilyen formális 

értékelő rendszert, mégis igen nagy az elégedetlenség az értékelő rendszerek 

eredménytelensége miatt mind a magán, mind az állami szektorban. A 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos ellenállás, a TÉR működésének eredménytelensége 

azonban csak részben tudható be a magyar kulturális hagyományoknak. A 

teljesítményértékelés kudarcáért a szervezeti tényezők mellett az egyéni jellemzők, a 

személyiség működési sajátosságai tehetők felelőssé, amelyek kultúrától függetlenül 

érvényesülnek. 

Számos amerikai vizsgálat számolt be arról, hogy a szervezeteknek megközelítőleg csak 

a 20%-a tartja eredményesnek a szervezetükben működő TÉR-t, míg egy későbbi több 

nemzetet átfogó vizsgálatban a válaszolóknak mindössze 5%-a volt elégedett vele 

(Barrier, 1998). Ezért indokolt a szervezeti teljesítményértékelés kudarcáért felelős 

tényezők teljeskörű feltárása és a TÉR eredményességét, sikerét befolyásoló illetve 

biztosító tényezők azonosítása. 

2. 1. 3. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS KUTATÁSI IRÁNYOK ÁTTEKINTÉSE 

A teljesítményértékeléssel kapcsolatos kutatásokban fellelhető főbb irányvonalak az 

adott kor pszichológiai, illetve munka-, és szervezetpszichológiai kutatásaival 

párhuzamosan haladva először a mérés pontosságára, pszichometriai jellemzőire, az 

értékelői torzításokra majd az értékelés kognitív folyamataira, az értékelést befolyásoló 

affektív tényezőkre és végül az értékelés szervezeti feltételeire, az értékelés mögött 

meghúzódó célrendszerek és a TÉR-rel szembeni attitűdök feltárására irányult.  

Az 1960-70-es évek teljesítményértékeléssel kapcsolatos kutatásai az értékelő skála 

formájára, az értékelés során felmerülő torzítások és a szubjektív értékelés 

kiküszöbölésére, a minél megfelelőbb, pontosabb értékelést biztosító értékelő eszköz 

kifejlesztésére koncentráltak (Feldman, 1981). Ennek következtében a 

személyiségjellemzők értékelése és a grafikus értékelő skála használata helyett egyre 

inkább a magatartásjellemzők, a konkrét viselkedés értékelésére helyeződött át a 
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hangsúly, ami a gyakorlatban a magatartás-megfigyelő skála (behavioral observation 

scale – BOS), illetve a magatartásformákkal jellemzett osztályozó skála (behaviorally 

anchored rating scale – BARS) kifejlesztését eredményezte. Az értékelő eszközök 

fejlesztésével párhuzamosan a kutatások a lehetséges értékelői torzítások 

azonosításával, valamint a torzítások elkerülésének lehetséges formáival foglalkoztak. 

Ezek a vizsgálatok az értékelők felkészítésére szolgáló tréningek tartalmára 

összpontosítottak, tehát az értékelői torzítások és hibák csökkentésének lehetőségeire és 

a magatartás megfigyelési készségek fejlesztésére (Arvey, Murphy, 1998). 

A kognitív pszichológia térhódításával az 1970-es évek végén, a 80-as évek elején a 

teljesítményértékelés kognitív folyamatainak vizsgálatával foglalkoztak. Leginkább 

Feldman (1981) és DeNisi (DeNisi et al 1984) modellje az, ami jól összegzi mindezt. 

Ezek a modellek az alábbi öt alapvető lépésre bontják a teljesítményértékelés kognitív 

modelljét.  

1. A viselkedés megfigyelése, releváns információk megkülönböztetése az irrelevánstól, 

információk szűrése. 

2. A felvett információ kódolása, mentális reprezentációja. 

3. A kódolt információ rögzítése a memóriába. Ekkor általában már bizonyos 

információk kimaradnak, illetve másokkal kiegészülnek a rögzítésre kerülő 

információk. 

4. A memóriában tárolt információk visszahívása. Általában félévente, de leginkább 

évente szokták a dolgozók teljesítményét értékelni, így ennyi idő eltelte után is 

valahogy fel kell idézni a rögzítésre került információkat. 

5. Az információk integrációja. Az értékelés során a memóriából előhívott 

információkat össze kell egyeztetni.  

A kognitív megközelítés a megismerő folyamat különböző lépéseire koncentrálva 

próbálja megragadni az értékelés torzításának lehetőségeit, ami magában foglalja az 

információ-felvétel, a kódolás, a mentális reprezentáció (kategóriák, prototípusok, 

sémák), az információtárolás és keresés, valamint a különböző információk 

integrációjának vizsgálatát. Egyes vizsgálatok szerint (Feldman, 1981) az értékelő 

teljesítményértékelési sémája az, ami leginkább meghatározza az értékelést. Az értékelő 

általában saját implicit értékelési kategóriáit használja a teljesítmény értékelésére 

szemben a kutatások eredményein alapuló, a szervezet számára kifejlesztett értékelő 

eszközzel. Mindezek alapján igen hasznos lehet, ha minél jobban megismerjük az 

értékelők belső értékelési kritériumait, azokat a gondolkodási sémákat, amelyeket az 
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értékelő alkalmaz a teljesítményértékelés során, és amelyek nagyban függhetnek az 

értékelő intellektuális képességeitől, kognitív stílusától. 

Kezdetekben tehát a teljesítményértékeléssel kapcsolatos kutatások (Feldman, 1981; 

DeNisi et al 1984) leginkább az értékelő kontextustól független értékelő 

mechanizmusaira összpontosítottak, tehát azokra a kognitív és affektív folyamatokra, 

amelyek az értékelő-ítéletre torzító hatással lehetnek. Leginkább az információfelvétel, 

kódolás, tárolás, előhívás során jellemző torzítások jellegzetességeit és az affektív 

tényezők hatásait vizsgálták, amelynek eredményeképp a kezdeti vizsgálatok alapvetően 

a teljesítményértékelésre használt eszköz fejlesztését vették célba. Az értékelés 

relevanciáját, a torzítások csökkentésének lehetőségét abban látták, hogy a 

teljesítményértékelésre használt módszer fejlesztésével minimalizálják az értékelési 

folyamat során esetlegesen előforduló torzításokat. Ezeket a torzításokat azonban 

leginkább az információfeldolgozási folyamatok számlájára írták, és figyelmen kívül 

hagyták, például az értékelő céljait, motivációját, vagy az értékelés szervezeti szintű 

céljait, az értékelés várható következményeit. Sokszor a gyakorlat képviselőitől 

számtalan kritika illette ezeket a vizsgálatokat, amelyek legtöbbször laboratóriumi 

környezetben zajlottak. Így az eredmények szervezeti környezetben való 

általánosíthatósága is megkérdőjelezhető volt, valamint a vizsgálatok eredményeképpen 

létrehozott módszertani fejlesztések sem váltották be a teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos torzítások csökkentéséhez fűzött reményeket. 

Landy és Farr (1980) cikkükben a teljesítményértékeléssel kapcsolatos kutatásokat 

kritizálták, amelyek addig szinte kizárólag az értékelő skála formájával, az értékelői 

torzításokkal foglakoztak és új kutatási területnek az értékelés mögött meghúzódó 

célok, valamint az értékelés szervezeti környezetének vizsgálatát jelölték meg. A 

korábbi vizsgálatok hasznosíthatósági korlátainak tisztázása érdekében fontos 

különbséget tenni a judgement és az evaluation között (Murphy, Cleveland, 1995). A 

judgement, mint ítélethozatal azokat a folyamatokat foglalja magában, amely az 

értékelő személyes döntését jelentik az értékelt teljesítményéről, ezekben 

nyilvánulhatnak meg azon értékelői torzítások, amelyek az információfeldolgozási 

folyamat egyes szakaszainak működésének eredményeképp lépnek fel. Ez az értékelés 

azonban legtöbbször nem egyezik meg a tényleges értékelés (evaluation) eredményével, 

amelynek létrejöttét már számtalan más tényező is befolyásolja, mint például az 

értékelő vagy a teljesítményértékelés szervezeti céljai. Landy, Farr és Feldman 

hatásának köszönhetően a teljesítményértékeléssel kapcsolatos kutatásokban az 
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értékelőt, mint döntéshozót vizsgálták, a döntéshozatali folyamat jellegzetességeire 

koncentráltak és megpróbálták feltárni a döntések mögött meghúzódó célokat, 

motívumokat, valamint az értékelői döntések szociális környezetét.  

A vizsgálatok egy másik fő irányvonala az értékeltek és az értékelők azon jellemzőit 

igyekezett azonosítani, amelyek hatással lehetnek a teljesítményértékelési gyakorlatra és 

a TÉR-rel kapcsolatos attitűdökre. Napjainkban a kutatások azokat a folyamatokat és 

strukturális jellemzőket hangsúlyozzák, amelyek a TÉR résztvevőinek érzelmi 

reakcióját és attitűdjeit befolyásolják. Bernadin és Beatty (1984) elsők között emelte ki, 

hogy bármennyire pontos is maga az értékelés és az értékeléshez használt eszköz, ha a 

rendszer résztvevői nem fogadják el a szervezetben működő TÉR-t, az értékelés 

következményeit. Ennek következtében az értékelő eszköz tartalmi elemeiről 

áthelyeződött a hangsúly az értékelő beszélgetés fejlesztési lehetőségeire, 

eredményesebbé tételére, az értékeltek bevonódásának fokozása, az ösztönzés és a 

fejlesztés megvalósítása céljából.  

A kezdeti kutatások tehát leginkább az értékelő eszközre, és az egyénre koncentráltak, 

míg a napjainkban zajló vizsgálatok magát a teljesítményértékelést sokkal inkább egy 

rendszer részeként kezelik, amit tágabb környezetben, szervezeti kontextusban 

vizsgálnak. Murphy és Cleveland (1995) szerint a kutatóknak a teljesítményértékelési 

eszköz, rendszer eredményessége, az értékelési eredmények pontosságának vizsgálata 

előtt az értékelés körülményeit, környezetét kell jobban szemügyre venni. Csakúgy, 

mint Roberts, Bernardin és Beatty, Murphy és Cleveland is fontosnak tartja még a TÉR 

kontextusának vizsgálatán túlmenően, a TÉR-rel szembeni attitűdök és a TÉR-rel 

kapcsolatos ellenállás okainak a feltárását is.  

A teljesítményértékeléssel kapcsolatos hazai vizsgálatok többsége a TÉR-rel szemben 

megfogalmazódó attitűdök valamint a TÉR és a szervezeti kultúra közötti 

összefüggések feltárásával, illetve a TÉR bevezetésnek nehézségeivel foglalkozott 

(Domján, 2005; Surányi, 2001; Szilágyi, 2001; Kalas, 2001; Muhi, 2003; Györgyné 

Várbíró, 2003). Szilágyi (2001) és Kalas (2001) eredményei alapján a szervezeti 

szubkultúrák és a szervezeti hierarchia szintjeinek függvényében eltérőek a kiváló 

teljesítmény megítéléshez használt kritériumok, ami konfliktusok kialakulását és 

ellentéteket eredményez az értékelésben résztvevők között. Domján (2005), Surányi 

(2001), Muhi (2003) és Györgyné Várbíró (2003) vizsgálata pedig egy másik fontos és 

problémás területre világított rá, mégpedig az értékelők és az értékeltek 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos attitűdjében tapasztalható különbségekre. Az 
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értékelők általában tisztában vannak az értékelés céljaival, jellemzőivel, 

következményeivel, míg az értékeltek többsége tájékozatlan, és a szükséges 

információk hiánya bizonytalansághoz, megalapozatlan hírek, tévinformációk 

terjesztéséhez és a teljesítményértékeléssel szembeni negatív attitűd kialakulásához 

vezet. Az értékeltek és az értékelők közötti különbség az értékelő beszélgetés 

megítélésében is megnyilvánul. Míg az értékeltek úgy vélik, hogy az értékelő 

beszélgetés puszta formalitás, addig az értékelők szerint a beszélgetések során a 

lényeges problémák, félreértések tisztázódnak, az értékeltek bátran ki merik fejezni a 

véleményüket, és a szubjektivitást nélkülöző értékelések, valamint hasznos fejlesztési 

tervek születnek.  

Bretz, Mikovich és Read (1992) szerint a teljesítményértékeléssel kapcsolatban a 

legjellemzőbb probléma, amivel a szervezetek szembesülnek és a jövőben is 

szembesülni fognak, az a teljesítményértékelő beszélgetés és az egész 

teljesítményértékelő rendszer észlelt igazságtalansága. Vizsgálataik eredményei szerint 

az értékeltek többsége valamilyen szempontból igazságtalannak tartja a TÉR-t és magát 

az értékelés eredményét. Ezzel a kérdéssel tehát mindenképpen foglalkozni kell, a 

kérdés csupán az, hogy milyen mértékben van lehetőségünk olyan fejlesztő javaslatok 

megfogalmazására, ami az ember azon jellemző tulajdonságán túlmutat, hogy önmaga 

védelme érdekében a saját igazának bebizonyításán fáradozzon. Milyen feltételeknek 

kell teljesülnie ahhoz, hogy egy az egyén számára kedvezőtlen döntés is elfogadható 

legyen és azt igazságosnak észlelje. 

 

2. 1. 4. A TÉR MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A kontextus, amelyben az értékelés zajlik, a folyamat minden lépését, a résztvevők 

szándékát illetve magatartását is befolyásolja. Cleveland és Murphy (1995) a kontextus 

tényezőit proximális és disztális tényezőkre osztja fel. Az előbbibe olyan faktorok 

tartoznak, amelyek közvetlenül gyakorolnak hatást a teljesítményértékelésre és ez által 

befolyásolják az értékelés kimenetét. Ilyenek például az értékelésre használt eszköz 

jellemzői, az értékelés gyakorisága, a csoport kontextusa, amelyben az egyén dolgozik, 

a feladat, munkakör jellegzetességei, az értékelő tudása, értékrendje, de ide tartozik a 

bizalom vagy a fenyegetettség érzésének észlelt szintje is. A disztális tényezők ennél 

tágabbak, és hatásuk inkább közvetett. Olyan szervezeten kívüli és belüli jellemzők 
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tartoznak ide, mint a szervezet környezetének gazdasági, műszaki, jogi jellemzői, a 

szervezet felépítése, kultúrája és légköre. 

A TÉR működését befolyásoló tényezőket négy főbb tényezőcsoport mentén mutatom 

be Cleveland és Murphy kategóriáinak alkalmazásával. Először a disztális tényezők 

közé tartozó szervezeti feltételeket, majd a proximális tényezők közé sorolható 

teljesítményértékelő rendszer jellegzetességeit, a csoport, valamint az értékelők és az 

értékeltek tekintetében azonosítható faktorokat részletezem. 

 

2. 1. 4. 1. Szervezeti tényezők 

Szervezeti szinten több különböző tényező is jelentős hatást gyakorolhat arra, hogy a 

TÉR hogyan működik, mennyire sikeres. Elsősorban a szervezeti kultúra és a 

teljesítményértékelés közötti kapcsolatot feltáró vizsgálatok eredményeit részletezem, 

mivel kutatásomban mind a szervezeti teljesítményértékelés észlelt igazságosságát, 

mind a TÉR működésének jellemzőit a szervezeti kultúra függvényében is elemzem.  

 

Szervezeti tevékenység jellege 
Jelentős szerepet játszhat a TÉR sikerében a szervezet tevékenységének jellege, ez 

ugyanis meghatározza, milyen mértékben kényszerül a szervezet arra, hogy a piaci 

verseny résztvevője legyen, azaz, hogy milyen mértékben függ a szervezet 

fennmaradása a dolgozók teljesítményétől. Olyan szervezetekben, ahol nem érezhető 

közvetlenül a piacról érkező nyomás a teljesítmény fokozására (mint pl. bizonyos 

közszférában működő szervezeteknél), nehezebben valósítható meg a teljesítmény-

centrikus szemlélet és munkavégzés. Mivel a szervezet fennmaradása alapjában véve 

nem függ a dolgozók teljesítményétől, nincs valódi tétje a minőségi munkavégzésnek, 

így nehezebb ennek fontosságát, súlyát elfogadtatni a szervezet vezetőivel és 

dolgozóival főleg akkor, ha csak felső utasításra, külső kényszer által került bevezetésre 

a teljesítményértékelés (Gerákné Krasz, Krepelka 2007). 

 

A szervezet életciklusa  
Az életciklus megközelítés azt javasolja, hogy a TÉR-ek nem statikusak és nem 

feltételezhetjük róluk azt, hogy ugyanolyan eredményesek, vagy ugyanazon kritériumok 

alapján kellene értékelni a teljesítményt a szervezet különböző életszakaszaiban 

(Murphy, Cleveland, 1995).  
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A szervezeti célok a szervezeti életciklus függvényében is változnak, ennek 

eredményeként elvárt, hogy az értékelés célja és formája is változzon.  

Juhász (2002) vizsgálatának eredményei arról tanúskodnak, hogy a szervezet alakuló 

fázisában sokkal inkább a mentális képességek, míg a szervezet stabilitással 

jellemezhető szakaszában a Big Five faktorai közül a lelkiismeretesség és az érzelmi 

stabilitás játszottak jelentős szerepet a rátermettség, az alkalmasság, a pozitív 

teljesítmény megítélésében. A szervezet életciklusa tehát a teljesítményértékelésben 

döntő szerepet játszó kritérium meghatározására jelentős hatást gyakorolhat. 

 

Szervezeti kultúra 
A szervezeti kultúra minden területen érezhető hatást gyakorol a szervezet működésére, 

a szervezet tagjainak magatartására, és ezáltal a teljesítményértékelési gyakorlatra is. A 

teljesítményértékelés sikerét, kudarcát, működésének jellegzetességeit a szervezeti 

kultúrajellemzők alapjaiban határozzák meg, és állandó hatást gyakorolnak rá. A 

szervezeti kultúra és a teljesítményértékelés összefüggéseinek bemutatása és 

értelmezése előtt azonban néhány szervezeti kultúra fogalom tisztázása 

nélkülözhetetlen. 

A szervezeti kultúra alatt általában az egész szervezetre jellemző értékek, hiedelmek, 

meggyőződések, magatartásminták rendszerét értjük, bár a szervezeten belüli 

szubkultúrák vonatkozásában különbségeket tapasztalhatunk egyes kultúra dimenziók 

tekintetében (Bakacsi, 1996). A szubkultúrákra általában az jellemző, hogy a domináns 

szervezeti kultúra értékeit további értékekkel egészítik ki. Amikor szervezeti kultúráról 

beszélünk, akkor többnyire a szervezetben domináns kultúrára gondolunk, a 

szubkultúrák tekintetében tapasztalható eltérések nélkül. A teljesítményértékelési 

rendszer célkitűzései gyakran ütköznek a szervezet egyes csoportjai, vagy az egész 

kultúra értékeivel, az értékelés során használt módszerek, technikák, pedig gyakran 

olyan feltételek meglétére épülnek, illetve olyan feltevésekkel élnek, amelyek 

ellentétesek lehetnek egy-egy szervezet kultúrájának mélyrétegeit jelentő alapvető 

előfeltevésekkel (Takács, 2002/a). Szilágyi (2001) vizsgálatának eredményei szintén 

arra engednek következtetni, hogy a különböző szervezeti egységek, munkaterületek, 

illetve szervezeti szintek által meghatározott szubkultúrák szignifikánsan eltérő 

véleményt alkotnak az aktuális és az ideálisnak tartott kultúra jellemzőiről, valamint az 

értékelési kritériumoknak tulajdonított fontosságról. Mindez arra enged következtetni, 

hogy a szervezeti szubkultúrák között nemcsak az aktuális és az ideálisnak tartott 
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szervezeti működés, hanem az értékelési-minősítési rendszer fontosságának 

megállapításában és értelmezésében is véleménykülönbségek tapasztalhatóak.  

A teljesítményértékelési gyakorlat és a szervezeti kultúra összefüggéseinek elemzésekor 

mind a domináns kultúra, mind a szubkultúra (például egyes szervezeti egységek) 

jellemzőit figyelembe kell vennünk. A TÉR kialakításának, bevezetésének körülményei, 

a teljesítményértékelés nyilvánosan megfogalmazott céljai, következményei, a 

teljesítményértékelés észlelt igazságosságának szervezeti szintű elemei inkább a 

domináns kultúra jellemzőivel, míg a vezető teljesítményértékelő magatartásának 

jellemzői, a teljesítményértékelés észlelt igazságosságának vezetővel kapcsolatos 

tényezői a szervezeti egységre jellemző szubkultúrával hozhatóak összefüggésbe. Ezért 

a teljesítményértékelési gyakorlat és az azzal kapcsolatos attitűdök szervezeti kultúrával 

való kapcsolatát mind a domináns, mind a szervezeti egység szubkultúrájában érdemes 

külön elemezni, értelmezni. 

A domináns szervezeti kultúra és a szubkultúra vonatkozásában leírt különbségeken 

túlmenően Argyris és Schön (id. Takács, 2002/a) szerint különbséget tehetünk azon 

értékek és meggyőződések között, amelyeket a szervezet kinyilvánít, és azok között, 

amelyek implicit módon befolyásolják a dolgozók cselekedeteit. Ez a különbség a 

vallott és követett értékekben ragadható meg. A vallott értékek a szervezet formális 

dokumentumaiban, szervezeti ábrában, a munkaköri leírásokban, a szervezeti 

politikában és a TÉR vonatkozásában az értékelés nyilvánosan megfogalmazott 

céljában, az értékelő eszköz jellemzőiben, az értékelés filozófiájában ragadható meg. 

Ezzel szemben a követett értékek a gyakorlatban megnyilvánuló, mindennapi kultúrát 

jelentik, és a teljesítményértékeléssel szemben megfogalmazott magán jellegű célokban, 

az értékelők értékelő magatartásában, az értékelés tényleges következményeiben 

érhetőek tetten. Vannak olyan szervezetek, ahol az értékelés fontos szerepet tölt be, míg 

másokban csak viccelődés tárgya. Egyes szervezetekben szervezeti norma a 

visszajelzés, míg másokban gyakorlatilag kivételes esetnek számít. Néhány 

szervezetben a teljesítményértékelés a döntések kritikus determinánsa, másokban pedig 

semmibe veszik. 

A szervezetre jellemző kultúrán túlmenően a nemzeti kultúra is jelentős hatást 

gyakorolhat a teljesítményértékelésre. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a 

teljesítményértékelés során követett magatartásmintákat nemcsak a vezetők és a 

szervezeti kultúrajellemzők tartják fenn, hanem a beosztottak reakciói is, amelyekre a 



 21

tágabb társadalmi és nemzeti jellegzetességek is jelentős hatást gyakorolnak 

(részletesebben a 2. 2. 4. fejezetben tárgyalom). 

A nemzeti és szervezeti kultúra kiterjedt nemzetközi kutatási programja a GLOBE 

(Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) projekt, a társadalmi és 

a szervezeti kultúrák közötti különbségek leírását és a különbségek következményeinek 

elemzését helyezi előtérbe. A 61 országot átfogó kutatás során eredetileg hét dimenziót 

határoztak meg a szervezeti kultúra leírására, ez azonban a vizsgálatok után nyolcra 

módosult, amelyek leírására a következő kilenc skála szolgál: bizonytalanságkerülés, 

hatalmi távolság, elkötelezettség, individualizmus-kollektivizmus, nemi egyenlőség, 

rámenősség-asszertivitás, teljesítményorientáció, humánorientáció és jövőorientáció. A 

GLOBE szervezeti kultúra felmérések alapján a magyar nemzeti kultúra a 

következőképpen jellemezhető (Takács, 2002/b).  

A magyar társadalmi kultúrára vonatkozó GLOBE kutatás eredményei alapján 

előrevetíthető, hogy a nemzeti kultúra jellemzői nem biztosítanak kedvező feltételeket 

az eredményes teljesítményértékeléshez. A teljesítményorientáció mértéke igen 

alacsony, bár bíztató lehet, hogy a kívánatos érték a másik végleten helyezkedik el, ami 

jobb teljesítményre törekvést vetít elő, bár egyelőre csak a vágyak szintjén. Az 

időorientáció alacsony szintje rövidtávú gondolkodást, tervezést jelent, ami nem kedvez 

a fejlesztő célú teljesítményértékelésnek. A bizonytalanságkerülés alacsony szintje 

jellemző, ami az MbO rendszer kialakításának kedvez. Az MbO (Management by 

Objectives – Célközpontos vezetés) bár gyakran használt értékelési módszer a magyar 

gyakorlatban a bizonytalanságkerülés kívánatos szintje inkább szabályozottságot 

igényel a teljesítményértékelésben is, írásban rögzített, pontosan meghatározott 

magatartási sztenderdek definiálásával. A nagy hatalmi távolság gátját képezi a 

fejlesztésorientáció kialakulásának, bár a kívánatos érték, a teljesítményorientációhoz 

hasonlóan ellentétes értéket vesz fel. Az individualizmus tekintetében az élmezőnyben 

helyezkedünk el, ami a teljesítményértékelés szempontjából nem kedvez a 

csoportteljesítményre alapozott ösztönzési rendszer működésének. Az agresszivitás, 

rámenősség magas és a humánorientáció alacsony szintje sem előnyös mivel egymás 

támogatásának, az együttműködésnek és a tudásmegosztásnak a hiánya nélkülözhetetlen 

a fejlesztés orientációjú teljesítményértékelés megvalósításához (Takács, 2002/b). 

Az alábbiakban a szervezeti kultúra azon dimenziói kerülnek bemutatásra, amelyek a 

különböző kutatások eredményei alapján összefüggést mutattak a teljesítményértékelési 

gyakorlattal, a TÉR jellegzetességeivel. A szervezeti kultúra vizsgálatom szempontjából 
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releváns dimenzióit Bakacsi (1996), Koopman és munkatársai (1999), Heidrich (2001) 

Takács (2002/a), valamint Bíró és Serfőző (2003) munkái alapján összegzem.  

1. A hatalmi távolság annak mértékét jelenti, hogy az adott kultúra kevesebb 

hatalommal bíró tagjai mennyire számítanak a hatalom egyenlőtlen elosztására. Magas 

értékei magas hatalmi távolságot, a hatalom egyenlőtlenebb elosztását jelentik. A 

centralizáció erősen jellemző erre a kultúrára. Ott, ahol alacsonyabb a hatalmi távolság 

értéke a beosztottak úgy érzik, hogy szabadon fordulhatnak a gondolataikkal, 

kérdéseikkel és véleményükkel a felettesükhöz. A szervezet sokkal decentralizáltabb. A 

vezető sokkal inkább demokratikus, mint autokratikus. Ha esetleg a hatalmi távolság 

nagyobb, mint amit ideálisnak tartanának a dolgozók, akkor ezáltal sok fontos 

véleménytől, visszajelzéstől eshet el a vezető. A hatalomtól való távolság mértéke mind 

a teljesítményértékelő rendszer kialakítása, mind működése során jelentős hatást 

gyakorol a teljesítményértékelésre.  

A dolgozói részvétel biztosítása a TÉR kialakítása, bevezetése során a 

teljesítményértékeléssel szembeni ellenállások, félelmek eloszlatása, a TÉR 

elfogadtatása és a releváns értékelő eszköz kialakítása miatt alapvető jelentőségű. Ha a 

szervezet jellemző működési sajátossága, hogy bizonyos kérdésekben megkérdezi a 

munkatársak véleményét, bevonja őket a döntéshozatali folyamatba, akkor ez a 

gyakorlat a TÉR kialakítása során is hasznos lehet. Így sok fontos információt 

szerezhetünk a megfelelő értékelő eszköz és rendszer működési jellemzőinek 

kialakításához.  

A bevonás egy másik lehetséges területe magára a célkitűző és az értékelő beszélgetésre 

vonatkozik. A szervezetre jellemző vezető-beosztott közötti hatalmi távolság, a 

közöttük lévő bizalom mértéke jelentősen befolyásolja, mennyire tud nyílt és őszinte 

lenni mindkét fél a teljesítményértékelés során. A nyílt és őszinte kommunikáció a 

rendszer elfogadottságát, és az értékelés következtében megnyilvánuló hatásokat 

pozitívan befolyásolja, míg az őszinteség és nyíltság hiánya éppen ellenkező hatást ér 

el. Ha nem őszinte a kapcsolat a vezető és beosztott között, valamint ha a vezető 

vezetési stílusa, magatartása nem bátorítja az egyéni vélemények kifejezését, akkor 

hiába lenne lehetőség az értékeltek bevonására a célok kitűzésében, valamint a 

teljesítményértékelés eredményeinek véglegesítésében, az értékelt nem fogja nyíltan 

elmondani, milyen egyéb körülmények befolyásolták a teljesítményét, mit gondol a 

saját teljesítményéről és a vezetője által adott értékelésről. Davis és Dickinson (Murphy, 

Cleveland, 1995) például arra az eredményre jutott, hogy az értékelés haszna és 
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használhatósága csökkent azokban a szervezeti egységekben, ahol a dolgozók szinte 

semmit nem tehettek vezetőjük engedélye nélkül, teljes mértékű autoritás jellemezte a 

vezetőt. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető kultúrákban a munkatársak nem 

hajlandóak vezetőjükre vonatkozó visszajelzésüket őszintén megfogalmazni, nem 

fejezik ki az érzelmeiket, véleményüket saját értékelésükkel kapcsolatban és az 

értékelők sokszor az értékeltek önértékelését is teljesen figyelmen kívül hagyják (Davis, 

1998). Ilyen esetekben hiába követeli meg a folyamat, hogy a vezető négyszemközt az 

értékelttel közösen tűzze ki a célokat, és jusson közös nevezőre az értékelés 

végeredményét illetően, a beosztott a kialakult hagyományokhoz igazodva a valóságban 

nem élhet ezekkel a lehetőségekkel. Így ha a dolgozók bevonásának nincs hagyománya 

a szervezetben, vagy az eddigi tapasztalatok alapján a dolgozói részvételnek nem volt 

számottevő hatása, akkor a TÉR kialakításakor valamint a teljesítményértékelő 

folyamatban kezdeményezett hasonló akciók szinte biztos, hogy halálra vannak ítélve. 

2. A szervezetre jellemző kultúra tekintetében az is meghatározó, milyen mértékben 

teljesítménymotivált a szervezet, vagyis – a teljesítményértékelési rendszertől 

függetlenül is – mennyire bátorítja, jutalmazza a teljesítménynövekedést és a kiváló 

teljesítményt, mennyire domináns a kiválóságra, az előre tervezésre, a célkitűzésre és a 

rendszeres visszacsatolásra épülő motiváció (Davis, 1998). Azokban a szervezetekben, 

ahol a jutalmazás alapja például a vezetővel való jó kapcsolat, a szervezetnél eltöltött 

idő vagy a végzettség, ott nagyon nehéz elfogadtatni a teljesítményalapú jutalmazást, 

vagy a fizetésbeli differenciálást, hacsak nem belső igények hívták életre az új 

rendszert. 

3. A humánorientáció azt jelöli, hogy egy adott kultúra milyen mértékben jutalmazza a 

tagok egymással szembeni méltányosságát, önzetlenségét, illetve nagylelkűségét. Ezen 

a kultúradimenzión alapulhat, a dolgozók közötti differenciálás mértéke. Bizonyos 

szervezeti kultúrákban elfogadott norma, hogy az értékelő gyengén differenciál a jól és 

a rosszul teljesítők között, így vagy mindenkit az átlagosan, vagy az átlagon felül 

teljesítők tartományába sorolja. Ez a szervezetben elfogadott értékelői magatartás a 

humánorientáción túlmenően kapcsolatban állhat a kollektivizmussal is. A magas 

humánorientációval jellemezhető szervezet arra bátorítja tagjait, hogy tisztességesen, 

barátságosan, kedvesen, vagy altruista módon viselkedjenek egymással, ami a 

teljesítményértékelés szempontjából a többi kultúra dimenzióban kapott eredmény 

függvényében lehet kedvező vagy kedvezőtlen is. Ha a teljesítményorientáció alacsony 

szintjével párosul, akkor fontosabb a baráti kapcsolatok, a jó légkör megőrzése, mint a 
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teljesítmény őszinte visszajelzése, értékelése. A teljesítményorientáció magas szintjével 

párosulva azonban kedvez a fejlesztésorientált teljesítményértékelésnek (Takács, 

2002/a). 

4. A kollektivizmus magas szintjével jellemezhető kultúrában a szervezet tagjaira az erős 

kötődés, elkötelezettség, a személyes és a közösségi célok szoros kapcsolata, a társas 

kapcsolatok fontossága és az összefogás jellemző. Az ilyen kultúra nem kedvez a direkt 

visszajelzéseknek, a negatív értékelésnek, az egyéni teljesítményértékelésnek és a 

fizetésbeli differenciálásnak az értékelés eredményei alapján, mivel az összetartó 

csoport ellenáll az együttműködésüket esetleg megakadályozó különbségtételnek. Ilyen 

kultúrákban a csoport teljesítményének jutalmazása lehet célravezető (Davis, 1998).  

5. A jövőorientáció annak mértéke, hogy egy kultúra mennyire bátorítja, jutalmazza a 

tervezést, a jövőbeli eseményekre való felkészülést szemben a spontaneitással, a múlt 

felé fordulók megőrző gondolkodásmódjával. Az időorientáció tekintetében a fejlesztő 

célzatú teljesítményértékelésnek leginkább a hosszútávú időorientációval jellemezhető 

szervezetek kedveznek. Ezekre a kultúrákra az jellemző, hogy az értékelő a fejlesztésre 

fókuszálva az egyén teljesítményét nem kizárólag egy meghatározott időintervallumban 

nyújtott teljesítmény, hanem az egyénben rejlő lehetőségek alapján értékeli, nagy 

hangsúlyt fektetve a tényleges fejlődési szükségletek azonosítására (Davis, 1998). 

Takács (2002/b) vizsgálatai alapján nemcsak a teljesítményértékelési gyakorlat, hanem 

a TÉR-rel, a teljesítményértékelő beszélgetéssel kapcsolatos elégedettséget 

meghatározó tényezők is eltérnek egymástól a szervezeti kultúrajellemzők 

függvényében.  

A teljesítményértékelés működési sajátosságait, a TÉR sikerét, illetve kudarcát, észlelt 

igazságosságát, a TÉR-rel való elégedettség feltételeit a nemzeti kultúra, a domináns 

szervezeti kultúra és a szubkultúra jelentős mértékben meghatározza, ezért ezeket a 

jellemzőket nem szabad figyelmen kívül hagynunk sem a TÉR bevezetése, kialakítása, 

sem a teljesítményértékelés felülvizsgálata során. 

 

2. 1. 4. 2. A TÉR jellemzői 

A teljesítményértékelési rendszer nagyon összetett, jellemzői jelentős mértékben a 

szervezeti kultúrától, a szervezet stratégiájától, a szervezeti struktúrától és a szervezet 

tevékenységétől függnek. A TÉR jellemzői a következőket foglalhatják magukban: az 

értékelés célja, az értékelési folyamatban való részvétel lehetősége, a TÉR 

bevezetésének körülményei, az értékelő eszköz típusa, az értékelési tényezők tartalma, 
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az értékelés gyakorisága, az értékelők köre, az értékelés titkossága, az értékelés 

következményei, az értékelőket felkészítő tréningprogram. A TÉR működési 

sajátosságaira maga a rendszer jellemzői is hatással lehetnek, bár ezek legtöbbször a 

szervezeti jellegzetességek megnyilvánulásai. A TÉR jellemzői közül az értékelés 

céljait és az értékelő eszköz jellemzőit ismertetem, mivel ezek függvényében is 

elemzem a TÉR-rel kapcsolatos dolgozói attitűdöket.  

 

A TÉR explicit és implicit céljai 
Számtalan vizsgálat igazolja, hogy az értékelés céljai hatással vannak az értékelés 

pszichometriai jellemzőire (halo effektus, elnéző torzítás), az értékelési gyakorlatra, és 

az értékelés eredményein alapuló döntési folyamatokra (Bernardin, Beatty, 1984; 

DeNisi et al, 1984; Landy, Farr, 1980). A teljesítményértékelés kinyilvánított, 

meghatározott célja a legfontosabb kontextuális tényező, amely az értékelési folyamat 

és az értékelés eredményeinek a megértéséhez hozzájárul. 

A teljesítményértékelési rendszer kialakításakor az első fontos kérdés, hogy a szervezet 

milyen céllal vezeti be a TÉR-t. A célok különbözőek lehetnek annak függvényében, 

hogy a szervezet, az értékelő, vagy az értékelt céljáról van-e szó, és hogy ezek a célok 

nyilvánosak-e, vagy magánjellegűek. 

A teljesítményértékelés céljai a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek: 

- a szervezeti teljesítmény, a termelékenység javítása, növelése; 

- a szervezeti erősségek és gyengeségek feltárása, a szervezeti változási szükségletek 

felmérése; 

- a pillanatnyi munkateljesítmény javítása az erősségek és a fejlesztendő területek 

visszajelzésével; 

- a munkatársak fejlesztése a tényleges képzési, fejlesztési igények és szükségletek 

alapján; 

- a szervezeti célokból lebontott egyéni célok meghatározása, a szervezeti és az 

egyéni célok összehangolása, a szervezeti célok erősítése; 

- visszacsatolás a szervezeti teljesítményről; 

- információ a vezetők és a HR számára - döntéstámogatás: képzési igények, 

szükségletek elemzése; fizetési döntések támogatása; vállalaton belüli munkaerőigények 

elemzése, kielégítése; az egyének céljainak és karrierterveinek megismerése; 

előléptetési célok, utódlási tervek elkészítésének támogatása; a munkaköri leírások, a 

munkaköri kompetencia rendszer, a munkacélok rendszeres felülvizsgálata; 
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- az egyéni és a szervezeti célok teljesítésének követése, értékelése egy egységes 

rendszer segítségével; 

- a munkatársak ösztönzése a teljesítményhez kötött javadalmazással; 

- a szervezeti kommunikáció, a vezető és a beosztott közötti információáramlás 

javítása; 

- a szervezeti kultúra átörökítése, kialakítása, megváltoztatása.  

A szervezeti és értékelői célokon túlmenően az értékeltek TÉR-rel kapcsolatos céljai, 

elvárásai is jelentős hatást gyakorolnak a teljesítményértékelési gyakorlatra, elsősorban 

a vezető értékelő magatartására hatva. Az értékelt céljai közé tartozhat, hogy  

- visszajelzést kapjon a teljesítményéről, erősségeiről, gyengeségeiről, 

- vezetője elismerje a munkáját, megfelelő, kiemelkedő teljesítmény esetén pedig 

anyagi ellenszolgáltatást (fizetésemelés, prémium) kapjon, 

- segítséget, tanácsot kapjon vezetőjétől a teljesítmény javítására vonatkozóan, 

- feltérképezze jövőbeni lehetőségeit a szervezetnél, 

- kommunikálhasson a vezetővel, 

- a vezetővel közösen felülvizsgálhassa a munkavégzési folyamatot (nincsenek-e a 

munkafolyamatban, munkaszervezésben a megfelelő teljesítményt akadályozó 

tényezők) (Karoliny, 2000; Takács, 2000). 

 

Az előzőekben felsorolt nyilvános célokon túlmenően a magánjellegű, egyéni célok 

feltárása is fontos lehet ahhoz, hogy a célok közötti ellentmondásokat azonosítani 

tudjuk.  

Ilyen magánjellegű, egyéni célok lehetnek a következők: 

Az értékelő részéről 

- a vezetői pozíció erősítése, 

- túlesni az értékelő beszélgetésen úgy, hogy a kapcsolatok nem sínylik meg, 

- a deviánsok megfegyelmezése, 

- elhallgatott problémákról információk szerzése. 

Az értékelt részéről 

- jó személyes kapcsolat kialakítása a vezetővel, 

- a jutalom, a prémium, vagy az előléptetés esélyének növelése azáltal, hogy az 

értékelt kedvező képet fest magáról és elmondja a karrierterveit. 

A szervezet részéről 
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- az emberekkel való törődés bizonyítása, a méltányosság és igazságosság 

szimbolizálása, 

- a szervezeti légkör felmérése, 

- az elbocsátás jogi hátterének biztosítása (Murphy, Cleveland, 1995; Takács, 2000). 

Mivel a TÉR sikeres működésének egyik alapvető feltétele, hogy a 

teljesítményértékelés céljai, az értékeléstől várt eredmények tisztázottak legyenek, ezért 

a vezetők nagyon fontos feladata a TÉR céljainak, funkcióinak meghatározása a 

szervezeti stratégiának megfelelően. Az egyik leggyakoribb probléma a TÉR bevezetése 

előtt, hogy a vezetők nem fogalmazzák meg egyértelműen, hogy miért vezetik be a 

teljesítményértékelést, mit várnak el a TÉR működésétől és a TÉR résztvevőinek céljait 

sem próbálják meg feltárni, valamint összehangolni a szervezeti célokkal. A cél nélkül, 

csak a törvényi szabályozás, vagy tulajdonosi elvárás miatt bevezetett rendszer a 

teljesítményértékelés vezetői és dolgozói negligálását eredményezheti, ami 

„látszatértékeléshez” vezet. 

Sokszor azonban a célok megfogalmazása sem elegendő, mivel a felsővezetők, a 

középvezetők és az értékeltek által megfogalmazott nyilvános célok között vagy a 

nyilvános és magáncélok között is ellentmondás van. A TÉR kialakítását, bevezetését és 

működtetését nagymértékben megkönnyíti, ha nincs számottevő eltérés a nyilvános és a 

magán jellegű célok között, amihez fejlett szervezeti kultúrára, nyílt, őszinte 

kommunikációra és az értékelési folyamat résztvevőinek bevonására van szükség. 

A szakirodalomban az egyik leggyakrabban tárgyalt téma a fejlesztés és az ösztönzés 

közötti dilemma. Az értékelő teljesítményértékelésre (adminisztratív célú) az jellemző, 

hogy az értékelő az értékelt személy egy adott időszakban mutatott teljesítményét 

értékeli a kitűzött célok és/vagy kompetenciák mentén. Az ilyen jellegű értékelés olyan 

külső elismeréssel függ össze mint a fizetési szint, a prémium megállapítása vagy az 

előléptetés. Motivációs hatása van, mert a dolgozók érzik az értékelés jelentőségét. 

Mindez elősegíti a teljesítményorientált kultúra kialakulását. A fejlesztő célú értékelés 

során az elbeszélgetés, illetve az értékelés folyamata játssza a főszerepet, a hangsúly 

pedig az értékelt személy jövőbeli fejlődésén van. Ennek keretében megbeszélik az 

egyén pozitívumait, azokat az erőforrásait, amelyekre támaszkodhat és azokat a 

képességeit, amit fejleszteni kell. Miután feltárták a hiányosságokat, meghatározzák 

azokat a lépéseket (úgynevezett teljesítményjavítási tervet készítenek), amit a 

dolgozónak egy adott időszak végére el kell érnie. 
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A fejlesztési és az ösztönzési (az értékelés eredményeinek összekapcsolása a 

javadalmazási rendszerrel) cél esetében teljesen eltérő attitűd, magatartás várható mind 

az értékelők, mind az értékeltek részéről. Ha a fejlesztés a fő cél, akkor az értékelő 

tanácsadói, támogató, segítő szerepe a hangsúlyosabb és ebben az esetben az értékelt is 

nyíltan beszél a munkavégzés során felmerülő nehézségeiről, fejlesztendő területeiről. 

Ha azonban a fő cél az ösztönzés, akkor az értékelő inkább az ítélethozó szerepét tölti 

be, mivel az általa észlelt teljesítmény alapján javadalmazással kapcsolatos döntéseket 

kell hoznia. Ebben az esetben az értékelt inkább elhallgatja a munkavégzés során 

felmerülő nehézségeket, a fejlesztendő területeit, és kizárólag a pozitívumait, 

kiemelkedő teljesítményét hangsúlyozza.  

Az ösztönző értékelésnél az egyének közötti összehasonlításra kerül a hangsúly a 

teljesítménytől függő, méltányos elosztási döntés biztosítása érdekében. Ebben az 

esetben az értékeléshez szorosan kapcsolódik a javadalmazási, kompenzációs rendszer, 

a visszajelzés legtöbbször az éves formális értékelésre korlátozódik. Mindez az 

egyoldalú kommunikációt vonja maga után. 

A fejlesztő értékelés célja ezzel szemben a fejlődés megszilárdítása, ösztönzése, a 

folyamatos fejlődés támogatása, az értékelt reális önértékelésének a kialakítása és a 

dolgozó magasabbrendű motivációjának (fejlődési motiváció) a felkeltése.  

Mind a nyilvános célokon belüli, mind a nyilvános és a magánjellegű célok közötti 

konfliktus feloldását segítheti a célok -akár az értékelőkre, akár az értékeltekre, akár a 

szervezetre gondolunk- feltárása és a célok rangsorának kialakítása.  

 

A teljesítményértékelő eszköz jellemzői 

A teljesítményértékelő eszköz használhatatlanságát és ezáltal az értékelés 

megkérdőjelezését eredményezheti, ha nem a TÉR céljainak megfelelő 

teljesítményértékelő eszköz illetve nem releváns értékelési kritériumok kerülnek 

meghatározásra. Az ösztönző értékelésnél a hangsúly az egyének közötti 

összehasonlításon van, hogy minél megalapozottabb és méltányosabb legyen elosztási 

döntés. Ebben az esetben a kompenzációs rendszer szorosan kapcsolódik az 

értékeléshez. Az értékelés a kitűzött célok elérését, a mérhető eredményeket, 

magatartási elvárásoknak, normáknak való megfelelést jutalmazza.  

A fejlesztő értékelésnél az elért fejlődés megszilárdítása, elismerése és a további tanulás 

konkrét javaslatokkal való támogatása, a fejlődés motiválása a cél. A hangsúly az 

értékelt belső fejlődési szükségleteinek, magasabb rendű motivációinak felkeltésén és 
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fenntartásán van. Az értékelési kritériumok a kompetenciák, amelyek mentén az egyén 

erősségeinek és a fejlesztendő területeinek megnevezésével a reális önértékelést és a 

fejlődést érhetjük el. A célok figyelembevétele tehát nélkülözhetetlen a TÉR-rel 

szemben megfogalmazott előzetes elvárások szempontjából. 

Az értékelés vonatkozhat viselkedésre, tulajdonságokra, kompetenciákra vagy mérheti a 

teljesítmény eredményét. Ha a teljesítmény méréséhez értékelő skálát választunk, az 

keveset mond az egyén gyengeségeiről, erősségeiről, és arról, hogy miért nem érte el a 

kitűzött célt, de ha a teljesítmény eredménye objektíven mérhető, akkor kisebb a 

valószínűsége az értékelői torzításoknak a kompetenciák, vagy tulajdonságok 

megítéléséhez képest. A tulajdonságok, vagy a kompetenciák értékelése magatartási 

megnyilvánulások használata nélkül valószínű, hogy nagyobb védekező reakciót vált ki 

a dolgozókból, mint az eredmények értékelése, bár kitűzött célok elérését befolyásoló 

külső tényezők negligálása szintén ezt a hatást eredményezheti. Kizárólag a 

kompetenciák mentén értékelt teljesítmény a célok által vezérelt torzításon túlmenően 

már önmagában az információfeldolgozás jellegzetességeiből eredő hibázás lehetőségét 

is magában foglalja. Ezért a TÉR megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a 

kompetenciákat a kitűzött célok és a munkaköri követelmények alapján értékeljük 

(Karoliny, 2000; Gerákné Krasz, Krepelka, 2007). 

A teljesítmény értékeléséhez megfelelőnek tartott kritériumokban azonban jelentős 

eltérés lehet a szervezeti szintek illetve a szervezeti egységek között. Kalas (2001) 

vizsgálata alapján a teljesítményről alkotott elképzelés eltérő a szervezeti hierarchia 

különböző szintjein. A felső vezetés elsősorban a magas mutató számokat ismeri el 

teljesítményként, a középvezetői szint, mivel közelebbről látja a tényleges munkát, az 

esetleges problémákat, így nagyobb hangsúlyt helyez az egyéni erőfeszítések, a jól és 

lelkiismeretesen végzett munka figyelembevételére az értékelés során, mint a számszerű 

teljesítményekre. A beosztotti szint az egyéni erőfeszítéseket, az egymással való jó 

munkakapcsolatot, a vállalat érdekeivel összeegyeztetett egyéni teljesítményt emeli ki. 

A teljesítmény eltérő felfogásai különböző értékelési kritériumok használatára helyezik 

a hangsúlyt. A teljesítményről alkotott elképzelések azonban nemcsak a különböző 

szervezeti szinteken, hanem az egyes szervezeti egységeknél, szakmai csoportoknál is 

eltérőek lehetnek. Szilágyi (2001) Kalashoz hasonlóan azt az eredményt kapta, hogy az 

egyes szervezeti szinteken, illetve a különböző szervezeti egységekben eltérő 

kritériumokat tartanak fontosnak a kiváló teljesítmény megítéléséhez ami azonban 
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megalapozott is lehet. A munkaköri feladatok közötti különbségeket mindenképpen 

érdemes figyelembevenni a releváns értékelési kritériumok meghatározásához. 

 

2. 1. 4. 3. Egyéni tényezők 

Egyéni szinten mind az értékelő, mind az értékelt céljai, elvárásai, előzetes tapasztalatai, 

a teljesítményértékelés hatásaival kapcsolatos feltételezései jelentősen befolyásolják a 

TÉR működését. Ebben a fejezetben először az értékelő vezető TÉR-rel szembeni 

attitűdjeit, majd az értékelő és az értékelt közötti vélemény-, és attitűdbeli 

különbségeket mutatom be. 

 

Az értékelők TÉR-rel szembeni attitűdjeinek előzményei és következményei 
Az előzőekben részben már ismertetett, illetve a következő fejezetben részletesebben is 

bemutatásra kerülő személyészlelés és az információfeldolgozás jellegzetességein 

túlmenően további tényezők is szerepet játszanak az értékelői magatartásban.  

Jelentős hatást gyakorol a vezető értékelői magatartására, hogy mennyire tartja vezetői 

feladatának a teljesítményértékelést. Ha nem tartja vezetői kötelességének a 

munkatársak teljesítményének az értékelését, az értékelt fejlesztésében való 

közreműködést, akkor valószínű, hogy a teljesítményértékelési rendszer bevezetése után 

sem teszi ezt meg, vagy ha mégis, akkor az csak az adminisztrációs feladatok ellátására 

korlátozódik a teljesítmények érdemi megfigyelése, elemzése, értékelése, visszajelzése 

fejlesztő javaslatok megfogalmazása nélkül. Általában azok a vezetők, akik fontosnak, 

vezetői feladatuk lényeges részének tartják a dolgozók teljesítményének az értékelését, 

nemcsak részletes visszajelzést adnak, hanem a dolgozók közötti differenciálást is 

felvállalják, ami pontosabb értékelésekhez vezet (Bernardin, Beatty, 1984). 

Az értékelő vezető saját vezetési stílusára vonatkozó elképzelése is hatással lehet az 

értékelői magatartásra. Az az értékelő, aki participatív vezetőnek tartja magát, vagy úgy 

gondolja, hogy ez a vezetési stílus a követendő, az valószínűleg több időt és figyelmet 

szentel arra, hogy pontos visszajelzést adjon az értékelt megfelelő mértékű bevonása 

mellett, mint az autoriter vezetési elveket valló vezető (Murphy, Cleveland, 1995).  

Az értékelői magatartást befolyásolja az a szubjektív észlelés, ami a 

teljesítményértékelésbe fektetett energia megtérülésére, az értékelés hasznára 

vonatkozik. Ha a vezető úgy tapasztalja, az értékelés eredményeképpen egyáltalán nem 

változik munkatársai teljesítménye, és akár irreális elvárásnak is tartják a változást a 
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munkakörhöz szükséges kompetenciák vonatkozásában, akkor a TÉR működtetése 

számára értelmetlenné válik.  

A TÉR szükségtelenségének érzetét (és ezáltal a vezetők ellenállását) fokozza az, ha 

teljesítményértékelés eredményeinek felhasználási lehetőségeivel nincsenek tisztában a 

vezetők. Az értékelők többsége nem tudja, hogy a teljesítményértékelést, mint vezetői 

eszközt, a bérben vagy a jutalomban való differenciáláson, az ösztönzésen és a 

teljesítmény visszajelzésén kívül mire lehetne még használni. A teljesítményértékelés 

céljainak hiányos ismerete mindenképpen kedvezőtlenül befolyásolja a rendszer 

hatékony működését. 

A vezető értékelő magatartására jelentős hatást gyakorolhat, hogy az értékelt a vezető 

belső, vagy külső körébe tartozik-e. A vezető-beosztott csere elmélete szerint a vezető-

beosztott diád egy sajátos interakciós stílussal jellemezhető, amely jelentős hatást 

gyakorol arra, hogy a vezető hogyan, milyen mértékben foglalkozik a beosztottjaival, 

mit gondol róluk. Az in-group (belső kör) tagok több információt és bizalmat kapnak a 

vezetőjüktől, és sokkal érdekesebb, összetettebb feladataik vannak. A rutin feladatokat, 

pedig általában az out-group tagjai végzik, akiket inkább ideiglenes, szerződtetett 

alkalmazottaknak tekintenek, mint értékes, megbízható munkavállalóknak. A vezetők 

körön belüliekkel és a körön kívüliekkel szemben általában lényegesen eltérő vezetési 

stílust alkalmaznak: míg a belső körösökhöz inkább participatívan, addig a külső kör 

tagjaihoz inkább direktíven, autoriter módon viszonyulnak. Az eltérő vezetési stílus 

eredményeként a vezetők a belső kör tagjaitól sokkal szívesebben fogadnak el 

visszajelzéseket, információkat, az értékelő beszélgetés során sokkal inkább hajlandóak 

az értékelt véleményének meghallgatására, figyelembevételére, és általában több időt és 

energiát fektetnek az értékelés elkészítésébe és visszajelzésébe (Vecchio, Gobdel, 

1984). 

Linville és Jones (Vecchio, Gobdel 1984) szerint az ingroup tagokra vonatkozóan 

sokkal összetettebb sémával rendelkezünk, mint az outgroup tagjaira, ezért az outgroup 

tagjainak értékelése sokkal polarizáltabb, szélsőségesebb lesz. Mindez a 

teljesítményértékelés vonatkozásában azt jelenti, hogy a vezető a belső kör tagjait 

sokkal komplexebben és általában pozitívabban, míg a külső kör tagjait inkább 

szélsőségesen és leegyszerűsítve értékeli. A külső körösök szélsőséges értékelése 

azonban nemcsak negatív, hanem pozitív irányú is lehet a külső kör tagjától váratlan 

kiváló teljesítmény eredményeként. A külső kör tagjai értékelésének egy további 

jellegzetessége, hogy a homogénebbnek észlelt outgroup tagok értékelése sokkal 
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hasonlóbb, sztereotipizáltabb, így a teljesítményértékelés nem szól az értékeltek 

tényleges teljesítményéről, a visszajelzés használhatatlan számukra és az értékelés 

eredményein alapuló következményekben egyáltalán nem nyilvánul meg a 

differenciálás a tényleges teljesítmények függvényében. A belső és a külső kör 

tagjaihoz való eltérő viszonyulás jelentős különbségeket eredményezhet a vezető 

értékelő magatartásának megítélésében, így előfordulhat, hogy egy csoporton belül 

vannak, akik pozitívan, és vannak, akik negatívan vélekednek róla. 

Murphy és Cleveland (1995) szerint a személy, illetve a csoportészlelés kognitív 

folyamatainak jellegzetességeivel magyarázható indirekt torzítások kevésbé 

magyarázzák az értékelés tényleges végeredményét, mint az értékelő szándékaitól, 

céljaitól függő hajlandóság a pontos értékelésre. A hasznosság és az elvárás elmélet 

feltételezése alapján az egyének olyan cselekvéseket választanak, amelyek 

maximalizálják a pozitív értékű kimenet elérésének valószínűségét és minimalizálják a 

negatív értékűekét. A hasznosság elmélet a teljesítményértékelés vonatkozásában úgy 

nyilvánul meg, hogy vezetők általában mérlegelni szokták, hogy a pontos értékelésnek, 

a dolgozók közötti differenciálásnak vagy éppen a torzított értékelésnek milyen előnyei, 

hátrányai lesznek a szervezeti egységre és a saját vezetői gyakorlatukra nézve. Ha a 

vezető úgy véli, hogy a pontos értékelés (pl. a negatív eltérítés vagy a differenciálás) 

esetleg sokkal kedvezőtlenebb hatást gyakorol a munkahelyi légkörre, a csoporttagok 

közötti együttműködésre, valamint teljesítmény visszatartást eredményez, akkor inkább 

a torzított (értékelés felfelé inflálása vagy a differenciálás hiánya) értékelést preferálja 

(Gioia, 2000; Snell, 1994). Nemcsak a torzított értékelés következményei, hanem azok 

bekövetkezésének valószínűsége is hatással van az értékelés pontosságára. A 

valószínűség becslésnek egyik jellegzetessége azonban szintén torzított értékelést 

eredményez. Az emberek általában alábecsülik a nyereségeket és túlértékelik a 

veszteségeket, valamint a biztos nyereséget és veszteséget sokkal nagyobb súllyal 

veszik figyelembe, mint a bizonytalant. Így például az értékelés következményeként 

biztosra vett csoportlégkör romlását nem tudja felülírni az a bizonytalan nyereség, ami a 

teljesítményjavuláshoz, a dolgozók magatartásának megváltoztatásához köthető. 

 

Az objektív teljesítményértékelést gátló tényezők 

Az alábbiakban a negatív irányú eltérítés fel nem vállalásának hátterében álló lehetséges 

indítékok közül említenék meg néhányat. 
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Longenecker (Longenecker, Goff, 1992) vezetőkkel készített interjúkból azt a 

következtetést vonta le, hogy az értékelők azért torzítják az értékelést az értékelés 

kedvezőtlen következményeinek elkerülésén túlmenően, hogy a negatív és a 

kényelmetlen értékelő beszélgetéseket, az értékeltek negatív reakcióit megelőzzék. Ha a 

vezető általában kerüli a konfrontációt, és konfliktushelyzetnek éli meg, ha negatív 

visszajelzést kell adnia, akkor ennek elkerülése érdekében vagy nem értékel, vagy 

kizárólag pozitív értékelést ad (Smith, Harrington, Houghton, 2000).  

A vezetők a munkaügyi per elkerülése miatt szintén inkább az átlagos értékelést, vagy 

az elnéző torzítást választják, mivel negatív értékelés esetén értékelésüket meg kell 

indokolni, ami objektív mérőszámok, adatok hiányában könnyen megkérdőjelezhető és 

támadható. Az szintén a negatív irányú eltérítés fel nem vállalását eredményezi, ha a 

vezető a dolgozó fizetését eleve túl alacsonynak tartja ahhoz, hogy a nem megfelelő 

teljesítményre hivatkozva csökkentse azt. Végül, ha a vezető teljesítményét a vezetése 

alá tartozó dolgozók teljesítménye alapján ítélik meg, a belső hatalmi politikai játszmák 

következtében a vezetőnek is érdeke saját pozíciójának erősítése, beosztottjai pozitív 

értékelése által (Longenecker, Gioia, Sims, 1987).  

A teljesítményértékelés eredményein alapuló differenciálás fel nem vállalása miatt a 

dolgozók körében nincs is súlya az értékelésnek. 

Bár a képzés, az értékelők felkészítése hasznos lehet egyes vezetők esetében, az 

asszertív visszajelzési technika elsajátítása céljából Tziner, Prince és Murphy (id. 

Tziner, Murphy, 1999) vizsgálata alapján az értékelői torzítások hátterében nem a 

megfelelő felkészítés hiánya, hanem az előzőekben már felsorolt tudatos torzítás állt a 

vezető szándékainak, személyes céljainak megfelelően. Eredményeik alapján a vezető 

szándékai mellett a teljesítményértékeléssel kapcsolatos véleménye, attitűdje, valamint 

a szervezet iránti elkötelezettsége hozzájárult a dolgozók közötti differenciáláshoz, a 

felfelé torzító értékelés nélkülözéséhez. 

 

Az értékelők és az értékeltek látásmódjában tapasztalható eltérések a TÉR célja, a 

teljesítmény percepciója, valamint a TÉR-rel kapcsolatos elégedettség vonatkozásában 

Az értékelő vezetők és az értékeltek véleménye több szempontból is eltér egymástól. Az 

alábbiakban ezeket a különbségeket mutatom be. 

Mind az értékelő vezetők, mind az értékeltek eltérő explicit és implicit célokat 

fogalmaznak meg a TÉR-rel szemben, ami elkerülhetetlenül is konfliktusokhoz, 

érdekellentétekhez vezetnek. Takács (2001) vezetők és beosztottak TÉR-rel kapcsolatos 
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céljai között sok hasonlóságot talált, bár egyes esetekben az expliciten megfogalmazott 

célok értelmezésében különbségeket tapasztalt. A legszembetűnőbb különbség a célok 

között, hogy míg a vezetők fontosnak tartották, hogy a teljesítményt akadályozó 

magánéleti akadályokat, csoporton belüli konfliktusokat az értékelő beszélgetéseken 

megvitassák, a beosztottak ezeknek nem tulajdonítottak olyan nagy jelentőséget. 

Nemcsak a célok, hanem a teljesítmény megítélésében is különbségek lehetnek vezetők 

és beosztottak között. A több értékelős módszereknél azt tapasztalták, hogy a vezetők 

(értékelők) ugyanazt a viselkedést, magatartást, teljesítményt rosszabbnak ítélték, mint a 

beosztottak által adott munkatársi, illetve önértékelések (Murphy, Cleveland, 1995). A 

teljesítmény percepciójának különbségét önértékelés esetén magyarázhatjuk a pozitív 

énkép megőrzésének szándékával, a munkatársak által adott értékelésnél, pedig a 

munkatársak azon törekvésével, hogy ezáltal kedvezőbb értékelést kapjanak értékelő 

társaiktól. Az is hozzájárulhat az eltérő értékeléshez, hogy esetleg az értékelt a vezetőtől 

eltérően több, a teljesítményt negatívan befolyásoló információ birtokában van, bár az 

önértékelés esetén az alapvető attribúciós hibával, a teljesítményt befolyásoló külső 

tényezők túlhangsúlyozásával szintén számolnunk kell. 

A teljesítményértékelés céljain valamint a teljesítmény megítélésén túlmenően a TÉR-

rel kapcsolatos elégedettségben is különbségeket tapasztalhatunk az értékelő vezetők és 

az értékeltek véleményét illetően. Muhi (2003) vizsgálatában az értékeltek kevésbé 

találták hasznosnak a TÉR-t, mivel úgy érezték, hogy nem javítja a hatékonyságot, a 

vezető-beosztott közötti viszonyt, nem biztosítja a fejlődés lehetőségét, és nem bír 

ösztönző erővel. Györgyné Várbíró (2003) felmérésének eredményei alapján az értékelő 

vezetők hasznosabbnak tartják a visszajelzést, valamint tisztán látják a 

teljesítményértékelés célját, míg az értékelteknél a célok ismeretének hiánya 

bizonytalanságot eredményez. A dolgozók számára nem egyértelmű a teljesítmény és a 

javadalmazás kapcsolata sem, ami szintén a rendszerrel kapcsolatos elégedetlenség 

forrása lehet. Takács (2002/a) vizsgálatának eredményei alapján az értékeltek 

szignifikánsabban elégedetlenebbek voltak az értékelés következményeivel, a 

magatartásra vonatkozó visszacsatolások konkrétságával, a fejlesztésre vonatkozó 

konkrét javaslatokkal, a vezetőtől várt támogatás tisztázásával, a karrierlehetőségek 

megismerésével és a szervezeti stratégia munkájukra vonatkozó következményeivel. 

Muhi (2003) és Györgyné Várbíró (2003), Takácshoz hasonlóan úgy találta, hogy az 

értékelő beszélgetésről az értékelők pozitívabban nyilatkoznak, mint az értékeltek. Míg 

az értékelő vezetők meg vannak győződve arról, hogy az értékelő beszélgetések nem 
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formálisak, az értékelések nem szubjektívek, a lényeges félreértések, kérdések a 

beszélgetés során felszínre kerülnek, az értékeltek nyíltan fel merik vetni a problémákat, 

valamint, hogy a fejlesztéssel kapcsolatban konkrét javaslatok fogalmazódnak meg, 

addig az értékeltek minderről másképp vélekednek. 

A teljesítményértékelés sokszor okoz konfliktust a szervezeti hierarchia szintjei között. 

Ezek a konfliktusok az eltérő elvárások, célok feltárásával, egyeztetésével, a szervezeti 

hierarchia különböző szintjeinek a TÉR kialakításába és folyamatába való bevonásával, 

az értékeléssel kapcsolatos ellenérzések okainak a megismerésével megelőzhetőek, 

vagy mérsékelhetőek. 

 

2. 1. 4. 4. A TÉR eredményes működését meghatározó kritériumok 

Az előzőekben részletezett, a TÉR működésére hatást gyakorló tényezők alapján 

megfogalmazhatjuk azokat a kritériumokat, amelyek biztosítják a TÉR sikerét 

(Bernadin, Beatty, 1984; Murphy, Cleveland, 1995):  

- az értékelési rendszer és a szervezet jellemzői közötti összeillés figyelembevétele;  

- a munka típusához és a szervezet céljaihoz leginkább illeszkedő, releváns értékelési 

tényezőket tartalmazó értékelő eszköz összeállítása; 

- a TÉR céljai, következményei illeszkedjenek a szervezet, illetve a dolgozók 

céljaihoz, elvárásaihoz; 

- a TÉR céljainak és a teljesítmény kritériumainak egyértelmű meghatározása;  

- az értékelők és az értékeltek megfelelő mértékű bevonása a teljesítményértékelő 

eszköz és a rendszer egyes elemeinek kialakításába; 

- a TÉR bevezetésekor a résztvevők teljes körű, és pontos informálása a TÉR 

céljairól, következményeiről, az értékelő eszközről; 

- az értékelők felkészítése, az értékelő beszélgetések eredményes lebonyolítása, az 

egységesen értelmezett értékelő eszköz használata érdekében; 

- az értékelt munkakörét és munkáját ismerő értékelő kiválasztása; 

- megfelelő gyakoriságú értékelő beszélgetések lebonyolítása; 

- az értékelés és a fizetéssel, képzéssel kapcsolatos döntések összekötése; 

- elvárások felülvizsgálata, és jövőre vonatkozó konkrét célok meghatározása; 

- az alkalmazott teljesítményének teljes körű, pontos dokumentálása, értékelése; 

- lehetőség biztosítása az értékelés eredményével kapcsolatos vélemény (akár azzal 

ellentétes, akár attól eltérő) megfogalmazására, és az elvárások, valamint az értékelési 

végeredmény befolyásolására. 
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2. 1. 5. A TÉR MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI 

A dolgozók teljesítményének értékelése mind az egyén, mind a szervezet szempontjából 

számtalan előnnyel járhat, persze csak akkor, ha a TÉR megfelelően működik. A kérdés 

csupán az, hogy mi alapján állíthatjuk egy adott teljesítményértékelő rendszerről, hogy 

megfelelő, míg egy másikról ennek épp az ellenkezőjét. Ebben a fejezetben azon 

kritériumok kerülnek bemutatásra, amelyek segítségével mindez meghatározhatóvá 

válik. A kritériumok nagyon sokfélék, úgymint az értékelés eredményeinek pontossága, 

megbízhatósága és érvényessége, amelyek a kemény kritériumok közé, míg a TÉR 

hasznossága, döntés támogató jellege, a TÉR működésének észlelt igazságossága 

valamint a TÉR-rel szemben megfogalmazott célok, elvárások megvalósulása, a puha 

kritériumok közé tartoznak. A bemutatásra kerülő kritériumok azonban élesen nem 

választhatók el egymástól, sokszor egymással szoros kölcsönhatásban állnak és csak 

együtt értelmezhetők.  
 

2. 1. 5. 1. A TÉR értékelése a pontosság kritériumai mentén 

Az értékelő rendszerek működését többféle szempontból lehet vizsgálni. A szempontok 

egy része az értékelés pontosságának és az értékelői hibák mérésének a vizsgálatával 

foglalkozik. Az ezzel foglalkozó kutatások tulajdonképpen az értékelési adatok 

pszichometriai minőségét értékelik.  

Azt, hogy az egyes értékelők által adott pontszámok mennyire felelnek meg a 

valóságnak, mennyire pontosak három különböző kritériumcsoport mentén lehet 

értékelni (Bernardin, Beatty, 1984).  

Az elsőbe a pszichometriai kritériumok tartoznak, úgymint értékelő eszköz 

megbízhatósága és érvényessége, az értékelők közötti egyetértés, az alternatív értékelő 

eszközök használatának ekvivalenciája, valamint a kritérium- és a konstruktum 

validitás. A megbízhatóság elemzéséhez a teszt-újrateszt azért nem használható, mivel 

nem számol az esetleges teljesítményváltozásokkal, míg a több értékelő értékelésének 

egyeztetésével figyelmen kívül hagyjuk, hogy a különböző részinformációkon alapuló 

értékelések alapján nem lehet pontosan következtetni az értékelés megbízhatóságára. Az 

értékelési kritérium validitás megállapításának egyik módszere lehet a szubjektív és 

objektív értékelési eredmények összehasonlítása, ez azonban igen kicsi korrelációt 

mutat (Heneman, 1986; Heneman, 2003). A teljesítményértékelés validitásának másik 

módszere ha az értékelés következményeként teljesítményjavulást tapasztalunk. A 

teljesítményjavulás azonban magyarázható az előzetes elvárásainkhoz igazodó 



 37

értékeléssel, vagy objekítv mérőszámok esetén a véletlenek egybeesésével (Guzzo et al, 

1985). 

A teljesítményértékeléssel kapcsolatban tehát mind a megbízhatóság, mind a validitás 

megítélése akadályokba ütközik, ami talán magyarázatul szolgálhat arra, hogy igen 

ritkán alkalmazzák e kritériumokat a teljesítményértékelés pontosságának, 

megfelelőségének megítéléséhez. 

 

A második csoportban találhatóak az értékelői hibán alapuló kritériumok. 

Leggyakrabban az alapján próbálják meghatározni az értékelések pontosságát, hogy az 

értékelésekre milyen mértékben jellemzőek az értékelői torzítások. A 

teljesítményértékelés eredményeinek elemzésével foglalkozó vizsgálatok, több 

különböző jellegzetes torzítást azonosítottak (Murphy, Balzer, 1989). Az egyik 

leggyakrabban megfigyelt jelenség, hogy a dolgozók többségének a teljesítményét 

átlagon felülinek értékelik az értékelők (elnéző torzítás). Egy másik gyakori torzítás, 

hogy az értékelők a dolgozók közötti teljesítménykülönbségeket igen elenyészőnek 

találják a tényleges teljesítményben megnyilvánuló teljesítményhez képest, és leginkább 

átlagos értékelést adnak (központi tendencia) minden dolgozónak. A harmadik 

legjellemzőbb torzítás, hogy ugyanannak a dolgozónak a teljesítménye a különböző 

értékelési dimenziók mentén nagyon hasonló, annak ellenére, hogy ezek az értékelési 

tényezők jelentős mértékben eltérnek egymástól, sőt akár egymást kizáróak is lehetnek 

(halo-effektus). Ezeket az értékelői hibákat egyesek szerint úgy lehet elkerülni, ha 

feltételezzük, hogy a csoporton belüli teljesítmény normális eloszlást követ, és 

kényszerített szétosztást alkalmazzunk. A teljesítményértékelés eredményeinek 

eloszlására vonatkozó feltételezéseket azonban számtalan kritikával illeték. A 

teljesítmény tényleges szórását nem ismerhetjük előre, és empirikusan nem tudjuk 

igazolni, hogy ez normális eloszlást követne, ahogy azt sem, hogy minden 

munkacsoport esetében a teljesítményértékelési eredményeknek az átlaga a skála 

középpontjában lenne (Bernardin, Beatty, 1984).  

Az elnéző torzítás, vagy a középponti tendencia hátterében legggyakrabban az alábbi 

tényezők állhatnak (Murphy, Cleveland, 1995): 

- az értékelő szeretné, ha kedvelnék;  

- az értékelő nem szívesen ad negatív visszajelzést, kerüli a konfrontációt; 

- az értékelő tart attól, hogy a szervezet többi vezetője elnézőbb értékelést ad; 
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- az átlagos értékeléssel elkerülhető, hogy indokolni kelljen akár az alacsony, akár a 

magas értékeléseket, mind a szervezetnek, mind az értékelteknek. 

Az értékelések egy szinte állandóan jelentkező értékelői hibája a halo-effektus, ami azt 

jelenti, hogy az értékelő egy tényező alapján szerzett benyomása szerint értékeli a többi 

tényezőt is, ami a tényezők közti korreláció felerősödését eredményezi. Mindennek a 

hátterében leggyakrabban az áll, hogy igazából nem tudják megítélni az egyes értékelési 

tényezők tekintetében nyújtott teljesítményt, mivel a sok különféle szempont mentén 

való értékelés nagyon nehéz, összetett feladat a vezetők/értékelők számára. A másik 

magyarázat a halo-effektusra az lehet, hogy az értékelendő tényezők tényleg 

hasonlítanak egymásra, így a hasonló dimenziók mentén történő értékelés eredményei 

igen erősen korrelálni fognak egymással.  

 

A harmadik csoportban az értékelés pontosságának közvetlen kritériumai találhatók, 

amelyek az értékelés megfelelőségére vonatkoznak, úgymint az értékeltek valamint az 

értékelési kritériumok közötti különbség megítélésének a pontossága, továbbá az egyén 

erősségeinek és gyengeségeinek a megfelelő azonosítása. 

Annak függvényében, hogy a szervezet mire is használja az értékelés eredményeit, más 

és más kritériumok mentén van leginkább szükség a pontosság megítélésére. Ha a 

jutalmak szétosztása az elsődleges cél, akkor a megfelelő sorrend kialakítása a 

legfontosabb, ha a képzési, fejlesztési igények meghatározása vagy a karriertervezés a 

fő cél, akkor az erősségek és a fejlesztendő területek megfelelő azonosítása élvez 

prioritást. Egyes esetekben az értékelői hibának tulajdonított jelenségek együtt járnak a 

pontosabb értékeléssel, ami bizonyos szempontból paradox helyzetnek tekinthető 

(Murphy, Balzer, 1989). Ilyen például a halo-effektus, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

értékeltek közötti különbség, és ezáltal az értékeltek rangsora jobban megragadható 

legyen (bár ez nem biztosíték arra, hogy a rangsor megfelel a valóságnak). A halo-

effektus azonban épp az előbbivel ellenkező hatást vált ki, ha az egyének erősségeit és 

gyengeségeit akarjuk azonosítani. 

Ezeknek a vizsgálatoknak, amelyek az értékelés pontosságának és az értékelői hibáknak 

a mérésével foglalkoznak, a legnagyobb problémája az, hogy valódi, hasznosítható 

eszközt nem adnak a szervezetek kezébe annak érdekében, hogy saját céljaikat elérjék. 

Tisztázatlanok például azok az értékek, amelyek standardként szolgálva segítenének 

meghatározni, hogy milyen átlag és szórás mellett beszélhetünk elnéző torzításról, 

központi tendenciáról, vagy milyen fokú korreláció mellett mondhatjuk azt biztosan, 
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hogy az illuzórikus halo-effektus megnyilvánulása következtében az értékelő nem 

pontosan ítéli meg az értékelt teljesítményét. Nem lehet azt sem biztosan megmondani, 

hogy mikor van szó értékelői hibáról és mikor a dolgozók tényleges teljesítményéről, 

így legtöbbször csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. Az értékelési rendszer 

vizsgálatai a fent ismertetett kritériumok mentén általában laboratóriumi körülmények 

közt kerültek végrehajtásra, és többnyire eltekintettek a tényleges vállalati kontextustól. 

Így kérdésessé válik, hogy egy csoporton belül miért kellene azt feltételezni, hogy az 

értékeléseknek normális eloszlást kell követnie, vagy azt, hogy minden 

munkacsoportnak azonos szinten kellene teljesítenie. Miért címkéznénk értékelői 

hibának egy olyan értékelést, amely magasabb átlagpontot ad az egyik csoportnak, mint 

a másiknak, mivel elképzelhető, hogy az a munkacsoport ténylegesen is jobban teljesít. 

A teljesítményértékeléssel kapcsolatos vizsgálatok azt is kimutatták, hogy legtöbbször 

az értékelők képesek pontosan értékelni a dolgozóikat, azonban a nyilvános értékelés 

során adott értékek már nem a valós véleményüket tükrözik. Az értékelőlapon található 

skálaértékek szándékos torzításának irányát és mértékét legtöbbször az befolyásolja, 

hogy mire használja a szervezet a teljesítményértékelés eredményeit.  

A fent felsorolt kritériumoknak szinte mindegyike az értékelő eszköznek és az értékelő 

döntéshozatali folyamatának a megítéléséhez kapcsolódnak és figyelmen kívül hagyják 

a szervezeti kultúra jellemzőit, az értékelés mögött meghúzódó célok rendszerét, 

valamint az értékelés eredményein alapuló következményeket. Azonban a szervezeti 

kultúra, a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelői célok és motívumok jelentős 

mértékben meghatározzák az értékelői hibák és a pontatlan, torzított értékelés 

előfordulási valószínűségét, így e tényezők vizsgálata elengedhetetlen a torzított 

értékelések hátterében meghúzódó okok feltárásához. A teljesítményértékelés 

eredményeinek vizsgálata alapján felismerhetővé válik, hogy torzított-e egyáltalán az 

értékelés, és ha igen, akkor mi jellemző a pontszámokban realizálódó torzításokra, bár a 

pontszámok puszta elemzése csak jelzésértékű. A pontszámok elemzése csak 

kiindulópontja lehet a torzított értékelés hátterében álló okok feltárásának, amelyek 

eredhetnek a nem megfelelő értékelő eszköz jellemzőiből, az értékelői ítélethozatal 

kognitív természetű torzításaiból, valamint a motívumok, célok által vezérelt torzított 

értékelésből. 
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2. 1. 5. 2. A TÉR megítélése a hasznossági kritériumok mentén 

Az előző fejezetben azon kritériumok vizsgálatáról volt szó, amelyek arra a kérdésre 

keresik a választ, hogy vajon jók-e, pontosak-e az értékelők által adott értékelések. Ha 

azonban a szervezeti kontextust is számításba akarjuk venni egy teljesítményértékelési 

rendszer pontosságának megítélésénél – vagyis ha el akarunk távolodni pusztán az 

értékelési adatok elemzésétől és a laboratóriumi körülményektől – akkor a „jó-e, 

pontos-e teljesítményértékelés?” kérdésről a „mire jó a teljesítményértékelés?” kérdésre 

kell a hangsúlyt áthelyezni. 

Ennek a kérdéskörnek az egyik megközelítése az értékelő rendszer hasznosságával 

(utility criteria) foglalkozik. Például hiába megbízhatók, érvényesek, pontosak, és 

értékelői torzításoktól mentesek az értékelések, ha ezek teljesen haszontalan 

eredményekkel szolgálnak a szervezet számára, valamint sokkal több energiát igényel a 

rendszer kialakítása és működtetése, mint amennyi haszonnal jár (Murphy, Cleveland, 

1995). Ennél árnyaltabb megközelítéssel szolgálnak azok a kutatások, amelyek a 

teljesítményértékelési rendszer hasznosságát a teljesítményértékelés pozitív és negatív 

kimenetei alapján értékelik. Egy rendszer számos negatív vagy pozitív kimenettel 

járhat, melyek természetesen szervezettől függően eltérő értéket hordozhatnak 

magukban (Takács, 2000).  

Pozitív kimenetek lehetnek például  

- a teljesítményszint vagy teljesítményelvárások tudatosítása a szervezet 

tagjaiban; 

- az erősségek és gyengeségek azonosítása, tudatosítása; 

- határozottabb erőfeszítés a gyengeségek megszüntetésére, a fejlesztésre; 

- az értékelések alapján jobb fejlesztési tervek összeállítása. 

Negatív kimenet lehet például 

- a vezető-beosztott közti viszony feszültté válása; 

- az értékelés észlelt igazságtalansága, méltánytalansága; 

- az átlagosan vagy gyengén teljesítők munkakedvének visszaesése, mivel ők 

kisebb esélyt látnak bármilyen jutalmazási forma megszerzésére; 

- a munkatársak közötti feszültség növekedése, egymás támogatására irányuló 

hajlandóság csökkenése. 
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2. 1. 5. 3. A TÉR megítélése a praktikusság kritériumai alapján 

A hasznosság kritériumaihoz hasonlóan a TÉR bevezetésekor felmerülhet az a kérdés, 

hogy milyen hozamok keletkeznek általa, és mindez mekkora költség árán érhető el (a 

költség itt leginkább a résztvevők időráfordításában fejezhető ki). Amennyiben egy 

nagyon komplikált, számtalan értékelési dimenziót és értékelőt igénylő TÉR költségei 

nagyon magasak, úgy a praktikusság kritériuma alapján a szervezetnek mérlegelnie kell, 

hogy a befektetett idő és pénz, valamint az egyéb járulékos költségek megtérülnek-e a 

TÉR alkalmazásával. A tényleges kiadások és hozamok mérlegelésén túlmenően még 

azt is érdemes megfontolni, hogy ezek a hozamok a szervezet számára elfogadhatók-e, 

mert ha a megszokott szervezeti gyakorlatot felborítják, akkor ez a teljesítményértékelő 

rendszer valószínűleg nem éri el a kitűzött célt, sőt akár meg is bukhat a résztvevők 

elutasítása miatt. Tapasztalatok alapján a szervezet dolgozói azokat a 

teljesítményértékelési rendszereket részesítik előnyben, amelyek a megszokott 

szervezeti működést a legkisebb mértékben zavarják meg, még akkor is, ha mindez egy 

kisebb megbízhatósággal és érvényességgel rendelkező értékelés árán érhető csak el 

(Murphy, Cleveland, 1995). 

 

2. 1. 5. 4. A TÉR megítélése a döntéshozatali kritériumok alapján 

A döntéshozással összefüggésben álló kritériumok (decision process criteria) azt 

vizsgálják, hogy a rendszer milyen mértékben járul hozzá a szervezet döntéshozatali 

folyamataihoz. Ez a kritérium bár leginkább a döntéshozatali folyamat támogatásának 

mértékére vonatkozik, a hasznosság kritériumától, amely a TÉR által támogatott 

döntések hasznosságára koncentrál, nem választható el élesen. Például, ha a 

teljesítményértékelés egyik fő célja, hogy általa a vezetők meghatározzák a jutalmazott 

értékeltek körét és jutalom mértékét, akkor az a fontos számukra, hogy ne kelljen 

további erőfeszítéseket tenniük ennek a döntésnek a meghozatalához. Ezt a döntést tehát 

egy olyan értékelő eszköz támogatja leginkább, amelynek segítségével az értékeltek 

sorrendjét lehet kialakítani. Következésképpen a rendszernek a TÉR céljainak megfelelő 

döntések támogatását kell szolgálnia. A TÉR-rel szemben megfogalmazott célok 

függvényében eltérő teljesítményértékelő eszköz és teljesítményértékelési gyakorlat 

lehet a legcélravezetőbb, és mivel egyes célok együttes megvalósulásának kicsi az 

esélye (pl. fejlesztésorientáció vagy a fizetésekben való differenciálás az értékelés 

eredményei alapján legtöbbször egymást kizáró célok), ezért a kitűzött célok 

függvényében kell értékelni a rendszer működésének eredményességét. 
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2. 1. 5. 5. A TÉR megítélése a TÉR –rel kapcsolatos attitűdök, a TÉR által 

kiváltott reakciók kritériumai mentén 

A fogadtatás kritériumai (reaction criteria) a rendszerrel kapcsolatos attitűdöket mérik 

értékelt és értékelői oldalról egyaránt (Mount, 1983; Bernardin, Beatty, 1984; Roberts, 

1994; Murphy, Cleveland 1995). Empirikus felmérések bizonyítják, hogy az értékelők 

és az értékeltek szándékaira és viselkedésére hatással van az, ahogyan észlelik és 

értékelik a TÉR-t vagy az értékelő eszközt (Roberts, 1994). Vizsgálatok (Tziner, 

Murphy, 1999; Keeping, Levy, 2000) eredményei alapján az értékelés pontatlanságának 

hátterében sokkal inkább az értékelők szándékos torzítása állt, mint a szükséges 

képességek, vagy a felkészítés hiányosságaiból eredő tudattalan, szándékolatlan 

torzítások. Azok az értékelők, akik negatívan viszonyultak az értékeléshez és kevésbé 

bíztak az értékelő rendszer eredményességében, szélsőségesen pozitívan értékelték a 

dolgozók teljesítményét (elnéző torzítás), és szinte egyáltalán nem differenciáltak az 

értékeltek között. Abban az esetben azonban, ha a vezető elkötelezett híve volt a 

teljesítményértékelésnek, meg volt győződve annak fontosságáról, hasznáról, valamint 

arról, hogy a torzított értékelés sokkal kockázatosabb, akkor gyakoribb volt az 

alacsonyabb értékelés, valamint a dolgozók és az értékelési dimenziók közötti 

differenciálás felvállalása. 

A rendszer elfogadásának kritériumai leginkább a rendszer pontosságának illetve 

igazságosságának és méltányosságának észleléséhez, megítéléséhez kapcsolódnak 

(Greenberg, 1986; Fletcher, 2001; Roberts, 2003).  

Bernardin, Beatty (1984) valamint Murphy és Cleveland (1995) arra hívja fel a 

figyelmet, hogy mind az értékelés folyamatával, mind az értékelés eredményével 

szembeni elégedetlenség és az ezzel kapcsolatban észlelt igazságtalanság még a nagyon 

körültekintően és jól megtervezett értékelő rendszert is bukásra ítéli. 

Bár a rendszer elfogadása nem elégséges feltétele a TÉR eredményes működésének, 

véleményem szerint azonban érdemes a TÉR-rel kapcsolatos reakciók és attitűdök 

feltárásának nagyobb figyelmet szentelni, ami előfeltétele annak, hogy a rendszer 

sikeres működési feltéleit biztosítani tudjuk.  
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2. 2. A SZERVEZETI IGAZSÁGOSSÁG  

Az igazságosság olyan központi jelentőségű tényező, amely szinte állandóan képes az 

egyének viselkedését, attitűdjét, döntéseit befolyásolni, és különösen akkor kap 

hangsúlyt, ha az előnyök vagy terhek egyes formái differenciáltan kerülnek elosztásra. 

Az előnyöket, hasznokat ebben az esetben igen tágan kell értelmezni, így ide 

tartozhatnak az anyagi javakon túlmenően a hatalom egyes formái, bizonyos jogok 

gyakorlása, a kedvezőbb társas megítélés, a presztízs, a támogatottság, valamint egyéb 

kedvező lehetőségek, de ugyanide sorolhatók a kötelezettségek és az elvégzendő 

feladatok is. A szervezeti igazságosság alatt az észlelt igazságosság munkahelyi 

környezetben való megnyilvánulását kell érteni. A szervezeti igazságossággal 

kapcsolatos irodalom elsősorban az észlelt igazságosság összetevőivel, valamint 

következményeivel foglalkozik. A szervezeti igazságossággal foglalkozó kutatók abban 

egyetértenek, hogy az igazságosságon belül két jól definiált és egy kevésbé pontosan 

meghatározott típust különböztethetünk meg. Az igazságosság pontosan körülhatárolt 

típusai a disztributív valamint a procedurális igazságosság, míg az igazságosság 

harmadik faktorát egyesek személyközi (interpersonal) míg mások interakciós 

(interactional) igazságosságnak nevezik. A disztributív igazságosság arra vonatkozik, 

hogy az elosztás eredménye azon az elven alapszik-e, amelyben a felek megegyeztek a 

döntéshozatal előtt (pl. egyenlőség elvén alapuló fizetés értelmében minden 

munkavállaló ugyanannyi fizetést kap ugyanolyan munkakör esetén teljesítménytől 

függetlenül). A procedurális igazságosság az adott végeredménnyel járó döntéshozatali 

folyamat igazságosságára vonatkozik, tehát arra, hogy a döntéshozatali folyamat 

megfelelt-e a döntésben érintett személyek elvárásainak. A procedurális igazságosság 

fontosságát igazolják azok az eredmények, amelyek alapján még bizonyos mértékű 

méltánytalanságot is elfogadnak az elosztást illetően az érintettek, ha magát az 

elosztásra vonatkozó döntési folyamatot igazságosnak ítélik. A harmadik típus az 

interakciós, vagy személyközi igazságosság (Bies, Shapiro, 1987), ami a döntéshozatali 

folyamatok és az elosztás során a vezetői bánásmód igazságosságára vonatkozik. Az 

interakciós igazságosságot vannak, akik a procedurális igazságosság egy személyközi 

aspektusának tartják és vannak olyanok, akik a disztributív és procedurális 

igazságosságtól teljesen külön tárgyalják (Skarlicki, Folger, 1997). 
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2. 2. 1. DISZTRIBUTÍV IGAZSÁGOSSÁG  
Az elosztás igazságosságának értelmezéséhez nélkülözhetetlen azon elosztási elvek 

bemutatása, amelyek normaként határozzák meg, hogy a szűkös erőforrások 

elosztásakor az érintettek milyen végeredményt tartanak igazságosnak. Az alábbiakban 

a méltányosság, az egyenlőség, illetve a legkevésbé kutatott szükséglet elvét mutatom 

be. Az elosztási elvek részletes ismertetését azért tartom szükségesnek, mivel 

vizsgálatom egyik hipotézise alapján a szervezeti teljesítményértékelés észlelt 

igazságosságát, a rendszer elfogadását és a vele való elégedettséget jelentős mértékben 

befolyásolhatja a szervezet dolgozói által elfogadott, preferált elosztási elv.  

 

2. 2. 1. 1. A méltányosság elve 

Az igazságosság fogalmát először Homans (Deutsch, 1982) írta le a hatvanas években a 

jutalmak elosztásával kapcsolatosan, akinek a teljesítményarányos elosztás elvével 

kapcsolatban a következő megállapításai voltak: 

Az az elosztás igazságtalan, amelynél egy személy nem jut annyi nyereséghez, nem kap 

annyi jutalmat, mint amennyit másokhoz viszonyítva elvárna figyelembe véve a 

befektetett erőfeszítéseit, tudását, képességeit. Egy személy elvárja, hogy a jutalmakat 

és a költségeket úgy osszák el, hogy minden egyes ember nyeresége és hozzájárulása 

között egyenlő arány álljon fenn. Az igazságosság megítélésében az ember hajlamos 

arra, hogy másokkal hasonlítsa össze magát, olyanokkal akik hozzá y hasonlók. 

Adams (Deutsch, 1982) elméletét hasonlóképpen határozta meg, mint Homans, csak az 

az igazságtalan elosztás helyett a méltánytalanság, a nyereség helyett a hozam, a 

beruházás és hozzájárulás helyett a befektetés kifejezést alkalmazta. Méltánytalanság áll 

fenn két személy esetén, ha a hozamaik és befektetéseik aránya eltér egymástól. 

Mindkét megközelítés lényege, hogy másokhoz viszonyítjuk magunkat, és hogy 

befektetés arányú hozamot várunk el. A méltánytalanság megléte feszültséget kelt az 

emberben, és ez arra ösztönzi, hogy csökkentse, vagy megszüntesse azt. A feszültség 

csökkentését a hozamok és a befektetés módosításával érthetjük el. További lehetőség a 

hozamok és befektetések torzítása, a terület elhagyása, vagy az összehasonlítás 

tárgyának felcserélése egy olyannal, aki jobban hasonlít ránk méltányosság 

szempontjából. Méltánytalanságot persze olyanok is érezhetnek, akiknek hozamaik 

felülmúlják befektetéseiket, bár – erre Adams és Homans is utal, illetve későbbi 

vizsgálatok is bizonyították – náluk az ebből származó feszültség sokkal kisebb 

mértékű, mint azoknál, akik úgy érzik, hogy alacsonyabbak a hozamaik, mint a 



 45

befektetéseik. A méltányosság elmélete azonban sem a kutatásokban, sem a 

gyakorlatban nem bizonyult elegendőnek az elosztás igazságosságának 

magyarázatában, így az elosztás elveinek kiterjesztésére, illetve a folyamat 

igazságosságának elemzésére helyeződött hangsúly. 

Homans és Adams disztributív igazságossággal kapcsolatos elméletét Deutsch (1982) 

erősen kritizálta, és az igazságos elosztást szélesebb körre is kiterjesztette. A 

legfontosabb kritikai észrevételei az alábbiak voltak: 

- Az elméletek nem veszik figyelembe a csereviszony interakcionális oldalát, 

eltekintenek annak egyezkedő, alkudozó jellegétől, amivel a felek egy közösen 

elfogadható méltányosság meghatározására törekszenek. Lényeges, hogy ezek a felek az 

alkudozásba milyen irányultsággal lépnek be, vagyis önző módon kizárólag a saját 

érdekeiket tartják szem előtt, és így az egyezkedést a becsapás és a taktikázás fogja 

jellemezni. Vagy pedig az együttműködést választják, és ebben esetben a nyílt és 

őszinte kommunikációnak köszönhetően a bizalom válik uralkodóvá. 

- A motivációval kapcsolatos feltevések nem mindig helytállóak, így nem igaz, hogy 

kizárólag külső motívumok vezérlik az egyént. Adams a hozam közös árfolyamának 

feltételezése helyett az egyéni motivációbeli különbségeket emeli ki. Ami különösképp 

érdekes a csoportok produktivitására nézve az az, hogy nem mindig, minden helyzetben 

az a motiváló, ha mindenkit a hozzájárulásának mértékében jutalmaznak meg. Vannak 

olyan esetek, amikor a csoport tagjai előnyben részesítik az egyenlő elosztást, ami a 

csoport eredményességét is pozitívan befolyásolja. 

- A méltányosság és az igazságosság fogalma nem ugyanaz. A méltányosság (vagyis a 

befektetés arányú hozam) sok esetre nem igaz, mert ha így lenne, az a személyes 

kapcsolatok deperszonalizációját, a gazdasági érdekek beáramlását okozná. 

 

2. 2. 1. 2. Az egyenlőség elve 

Az egyenlőség elve alapján az elosztásban mindenki egyenlő arányban részesül 

függetlenül minden egyéb tényezőtől (Mező, Kovács, 1999). Az egyenlőség elvét 

általában elutasítják az emberek, mivel míg a teljesítményarányos elosztás elve 

folyamatos fejlődést implikál, addig az egyenlőség elve inkább ennek ellenkezőjét 

testesíti meg. Annak ellenére azonban, hogy az egyenlőséget kevésbé fogadjuk el, a 

hétköznapok során mégis ezt alkalmazzuk leggyakrabban döntéseink során. Ezt azzal 

magyarázhatjuk, hogy a komplex döntési szituációkban a bonyolult szabályok helyett 

inkább a legegyszerűbb, a legkönnyebben előhívható heurisztikát alkalmazzuk. Amikor 
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elosztási feladattal állunk szemben, akkor az egyenlő elosztás alkalmazható a 

legkönnyebben, amely a legkevesebb támadási felületet, kritikát jelenti a döntéshozó 

számára. Az elosztásban érintettek számára azonban az egyéni érdekek érvényesítése 

fontosabb, így a látszólag egyenlő elosztás elégedetlenséget kiváltó egyenlőtlenséget 

eredményez (Deikmann et al, 1997). Az elosztás alanyai azonban szintén az egyenlőség 

elvét preferálhatják abban az esetben, ha az elosztás elvét meghatározó 

kritériumrendszer kialakításakor döntési helyzet elé állítjuk őket. Ekkor számukra is az 

egyenlőség a legkönnyebben hozzáférhető, a leginkább érthető és ellenőrizhető, 

valamint a legkisebb ellenállást, támadást kiváltó elosztási helyzet. 

 

2. 2. 1. 3. A szükségletek elve 

A szükségletek elve alapján a rászorultság határozza meg az elosztás elvét. Ezt az 

elosztási elvet kutatták a legkevésbé, és ez az elosztási elv az, amelyik csak korlátozott 

mértékben valósul meg a szervezetekben, mivel a szükségletek nem kötődnek a 

teljesítményhez, viszont valamilyen különleges eljárást, bánásmódot jeleznek, mely 

gyakran nehezen igazolható és védhető (Mező, Kovács, 1999). Hazánkban azonban a 

paternalista rendszer hagyományainak köszönhetően a szükségletek elve domináns 

szerepet játszott az elosztásban, és bár a rendszerváltást követő változások a 

méltányosság elve szerinti elosztást hangsúlyozzák, a tényleges átalakulás nem történik 

meg máról holnapra és a szükségletek elve még a mai napig is jelentős szerepet játszik 

az igazságosság észlelésében. 

 

A nemzeti- és a szervezeti kultúra, valamint az egyéni tényezők együttesen szinte 

teljesen kizárják egyetlen elosztási elv következetes elfogadását és betartását, ami 

elkerülhetetlenül konfliktushoz vezet. A szervezeti kultúra hatását igazolják azok a 

kultúrközi vizsgálatok, amelyek szerint az individualista kultúrák inkább a 

méltányosság, míg a kollektivista kultúrák az egyenlőség elvét részesítik előnyben 

(Ramamoorthy, Flood, 2002). 

A preferált elosztási elvre az egyén részéről az egocentrikus torzítás, a 

haszonmaximalizálás motívuma vagy az alapvető attribúciós hiba is hatással lehet. Az 

egocentrikus torzításra az jellemző, hogy az egyén a befektetését nagyobbnak, 

fontosabbnak észleli, a haszonmaximalizálásra az, hogy az egyén a számára kedvezőbb 

elosztási elvet tartja igazságosabbnak, az alapvető attribúciós hibára pedig az, hogy az 

egyén a sikereit belső, míg kudarcait inkább külső tényezőnek tulajdonítja. Mindez azt 
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vetíti elő, hogy nagyon nehéz olyan helyzetet teremteni, amelyben az elosztást minden 

érintett igazságosnak tartja, mivel mindenki a saját szemszögéből észleli és értelmezi az 

eseményeket. 

Emiatt érdemes a preferált elosztási elven nyugvó disztributív igazságosságon 

túlmenően részletesen megismerni a procedurális igazságosság elméleteit, mivel ezek 

magyarázhatják az elosztás igazságosságának állandó vizsgálatát nélkülöző attitűdöt és 

viselkedést. 

2. 2. 2. PROCEDURÁLIS IGAZSÁGOSSÁG  
A procedurális igazságosság fogalmának bevezetése Thibaut és Walker (1975) nevéhez 

köthető, akik igazságszolgáltatási eljárások elemzése során jöttek rá arra, hogy az 

érdekek reprezentációjával az érintettek sokkal igazságosabbnak látták és jobban el is 

fogadták a döntéseket. 

A folyamat-kontroll a döntéshozatal különböző szakaszaiban mást és mást jelenthet. A 

döntés előkészítő szakaszban a különböző nézőpontok, érdekek bemutatását, míg a 

döntéshozatal során a döntéshozó elfogulatlanságát. Leventhal (1976 id. Greenberg 

1987) az igazságos eljárás biztosításához - a Thibaut és Walker által leírt kritériumokon 

túlmenően - szükségesnek tartja az elosztás és a folyamat szabályainak következetes 

használatát, az elfogulatlanságot, a folyamat etikusságát, a döntéshozáshoz szükséges 

információk pontosságát, és a döntések felülvizsgálatának, korrigálásának lehetőségét. 

Folger és Bies (Folger, Konovsky, 1989) további kritériumokat is azonosítottak az 

előzőekben bemutatottakon felül úgy, mint a döntések magyarázata, igazolása, a 

folyamatos visszajelzés, a rendszeres találkozás és érdemi beszélgetés a beosztottakkal 

illetve a tisztességes, korrekt bánásmód. 

Az előzőekben bemutatott kritériumok többsége elsősorban a döntési folyamat 

igazságosságára koncentrál. Rutte és Messick (1995 id. Mező, Kovács, 1999) szerint az 

igazságosnak észlelt szervezeti működés leginkább azzal magyarázható, hogy a 

dolgozók a döntések mögé látnak, és így megértik és valószínűleg el is fogadják a 

számukra kedvezőtlen kimenetekkel járó döntéseket. Az előkészített, jól kommunikált 

döntések esetében például a döntések várt és kapott következményei közötti különbség 

sokkal kisebb, kevésbé éri váratlanul az érintetteket, aminek eredményeként a negatív 

kimenetek nem keltenek olyan nagy feszültséget, mint a megfelelő tájékoztatás 

hiányában. A döntési folyamat és a kimenet igazságosságának észlelésére az is jelentős 

hatást gyakorol, hogy a folyamatra és a kimenetre vonatkozó, a felek által elfogadott 
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szabályokat, normákat nem sértik-e meg a döntéshozatal során. Az egységesen, 

mindenki által elfogadott szabályok, normák és elosztási elv lehetősége azonban 

korlátozott, így szinte elkerülhetetlen az igazságtalan döntéshozatal. 

Lind és Tyler (Tyler, 1989) szerint mind az elosztás, mind a folyamatok figyelemmel 

kísérését eltérő motívumok vezérlik. Az elosztás esetében nyereségeink maximalizálása, 

tehát az anyagi motívumok, míg a folyamat vonatkozásában az értékes csoporttagság 

biztosítása, tehát a társas motívumok játszanak döntő szerepet viselkedésünk 

irányításában. Lind és Tyler csoport-érték modellje szerint az egyén számára nemcsak a 

haszonmaximalizálás a fontos, hanem az is, hogy információkat szerezzen másokhoz 

való viszonyáról, a csoportban betöltött szerepéről, amelyekről elsősorban a 

folyamatokból értesülhet. A bánásmód és a döntéshozási folyamat igazságossága 

alapján a csoporttagok képesek megítélni, hogy milyen mértékben tartják őket a csoport 

értékes tagjának, mennyire tisztelik, fogadják el őket. A vezetőtől érkező visszajelzések 

döntő szerepet játszanak abban, hogy milyennek látják saját helyzetüket a csoporton 

belül. A vezető igazságosságát megbízhatósága, elfogulatlansága, döntéseinek 

megalapozottsága, a dolgozók érdekeinek képviselete, illetve munkatársaival való 

bánásmódja alapján ítéljük meg. 

Blader és Tyler (2003) a procedurális igazságosság 4 komponensű modelljét állította 

fel, amelyben szervezeti és vezetői szinten megkülönbözteti a döntéshozatallal, illetve a 

bánásmóddal kapcsolatban álló eljárás elemeket. Vizsgálatuk eredményei alapján az 

igazságossági ítéletre a vezetői eljárás igazságossága nagyobb hatást gyakorol, mint a 

szervezeté, azon belül pedig leginkább a vezető bánásmódja a meghatározó. Egyes 

megközelítések azonban a vezető bánásmódját nem a procedurális igazságosság 

részeként, hanem attól külön interakciós vagy személyközi igazságosságként tárgyalják. 

2. 2. 3. SZEMÉLYKÖZI, INTERAKCIÓS IGAZSÁGOSSÁG  
A szervezeti igazságosság tekintetében a disztributív és a procedurális igazságosság az 

általánosan elfogadott, és nincs egy olyan egységesen elfogadott megközelítés, amely az 

igazságosság szociális, személyközi aspektusát is magában foglalná, így ennek a 

szempontnak az elhelyezkedése még kérdéses. 

Az észlelt igazságosság bánásmód összetevőjét egyes megközelítések a folyamat, 

procedúra részeként, míg más megközelítések a procedúrától külön, személyközi 

(interperszonális) vagy interakciós igazságosságként tárgyalják. A személyközi és az 

interakciós igazságosság a vezetők személyes bánásmódjával, a különböző döntések és 
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a konkrét lépések, tettek magyarázatával foglalkozik (Bies, Shapiro, 1987). Az 

interperszonális/személyközi igazságosság inkább az alkalmazott méltóságának 

tiszteletben tartását, az udvarias, tiszteletteljes, méltányos bánásmódot, az 

alkalmazottakra való odafigyelést, a velük való foglalkozást fejezi ki, míg az interakciós 

igazságosság megnevezés a döntések magyarázatát, indoklását jelenti. A bánásmód 

összetevő eltérő elnevezései feltételezésem szerint az összetevő tartalmi különbségének 

tudható be. E kettőséget Greenberg (1993) modelljében elkülönülő interperszonális és 

információs igazságossági faktorok jól magyarázzák.  

A dolgozók többségének a vezető személyisége testesíti meg a szervezetet, így a 

szervezeti folyamatok igazságosságát leginkább vezetőjük bánásmódja alapján ítélik 

meg. Egyes vizsgálatok (Cobb, Vest, Hills, 1997) eredménye alapján nemcsak a 

szervezetben zajló folyamatok, hanem akár az egyént kedvezőtlenül érintő elosztás 

igazságosságának megítélésére is kedvező hatással bír, ha a vezető megfelelő stílusban, 

megfelelő részletességgel, hitelesen, őszintén kommunikál beosztottaival. A vezető 

bánásmódjának igazságossága hozzájárul ahhoz, hogy mind az elosztás, mind az eljárás 

észlelt igazságtalanságát tolerálja a dolgozó. 

Zala (2000) magyarországi szervezetek körében lebonyolított vizsgálatának eredményei 

alapján a vezető személyéhez kötődő bánásmód elemek, mint például a tisztelet 

megadása sokkal jelentősebb hatást gyakorol az észlelt igazságosságra, mint a saját 

érdekek képviselete, vagy a szervezeti szintű döntésekbe való beleszólás joga, amit a 

szerző a demokratikus hagyományok és jogok gyakorlásának hiányával magyarázott. 

Zala (2000) egy későbbi felmérése szerint azonban a kontroll gyakorlásának igénye 

megfogalmazódik az emberekben olymódon, hogy a szervezeti döntésekre valahogyan 

hatást gyakorolhassanak, az eredményekről visszajelezhessenek és ennek megfelelő 

módosításokat kieszközöljenek. Feltételezésem szerint a vélemény kifejezés gyakorlata 

hiányzik, aminek okait leginkább a társadalmi és a szervezeti kultúrában kereshetjük. 

2. 2. 4. AZ IGAZSÁGOSSÁG ÖSSZEVETŐI KÖZÖTTI INTERAKCIÓS HATÁSOK 
Folger (1987) vizsgálatai a disztributív és a procedurális igazságosság közötti 

interakciót támasztják alá, mivel az elosztás és a folyamat igazságosságára mind az 

előzetesen „közösen” elfogadott normák, mind egy állítólagos kedvezőbb alternatíva 

feltételezése is hatást gyakorol. Minél kedvezőbbnek gondoljuk a döntési alternatívát, 

annál jobban kifogásoljuk a döntéshozó viselkedését, és annál igazságtalanabbnak, 

kedvezőtlenebbnek tartjuk a döntést. A kedvezőbb kimenettel járó alternatíva létezésén 
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túlmenően a döntéshozó viselkedésének, döntésének igazolhatósága is hatást gyakorol 

arra, hogy a kedvezőtlen elosztási helyzetet milyen mértékben találja az egyén 

igazságtalannak, tehát a disztributív és a procedurális szempontok együttesen, 

egymással interakcióba lépve határozzák meg az észlelt igazságosságot. 

Tyler (1994) Folgerhez hasonlóan a disztributív és a procedurális igazságosság 

interakcióját igazolta, és eredményei alapján a folyamat igazságosságának szerepét 

hangsúlyozta, amely a disztributív szemponttól eltérően, mind a procedúra, mind az 

elosztás igazságosságára hatással van. A procedurális igazságosság jelentőségét 

magyarázhatjuk azzal a feltételezéssel, hogy a procedurális elemek általában hamarabb 

elérhetőek, mint a kimenetre vonatkozó információk, következésképpen az emberek az 

igazságossági ítéleteket a folyamatra vonatkozó benyomásaik alapján hozzák meg és 

ebbe integrálják azután a kimenetre vonatkozó tudásukat. 

Van den Bos, Lind, Vermunt és Wilke (1996 id. Mező, Kovács, 1999) azt vizsgálták, 

hogy valóban a folyamat, mint főhatás jelenik-e meg az igazságossági ítéletekben. 

Eredményeik alapján akkor támaszkodunk a folyamatra az igazságossági ítéleteinkben, 

ha nem rendelkezünk információval mások kimenetéről, és így nem végezhetjük el a 

társas összehasonlítást. 

Zala (2000) vizsgálatának eredményei alapján a szervezeti igazságosság észlelésére 

mind a bizalom, mind a disztributív igazságosság anyagi és nem anyagi tényezői, 

valamint a procedurális igazságosság strukturális és szociális elemei is hatást 

gyakorolnak. A legnagyobb súllyal ezek közül a bizalom bír, a legkisebbel pedig az 

elosztás anyagi tényezői. Ez az eredmény megfelel a Brockner-Siegel elméletben 

leírtaknak (Brockner et al, 1997), amely szerint a bizalom az igazságossági ítélet 

kialakításában központi szerepet tölt be. Brockner és munkatársai (1997) vizsgálatukban 

dolgozókat kérdeztek olyan esetekről, amikor valamilyen munkával kapcsolatos 

problémájukat a közvetlen vezetőjükkel beszéltek meg. Az elsődleges függő változó az 

volt, hogy mennyire voltak készek a vezető által hozott döntés önkéntes elfogadására. A 

független változók közé pedig a procedurális igazságosság, a vezetőbe vetett bizalom 

mértéke és a kimenet kedvezősége tartozott. Ha a bizalom szintje magas volt, a kimenet 

kedvezősége gyengébb kapcsolatot mutatott a döntés elfogadásával, és a bizalom 

mértékének figyelembevétele mellett a procedurális igazságosság és a kimenet 

kedvezősége közötti kapcsolat nem bizonyult többé szignifikánsnak, de a bizalom és a 

kimenet közötti interakció igen. 
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A bizalom attribúciós keret, ami a szervezeti történések értelmezését befolyásolja, 

toleráns környezetet alakít ki, ami az apróbb hibákkal, igazságtalanságokkal szemben 

elnéző. Mégis, a bizalom nagyon sérülékeny, és ha a bizalmatlanság lesz az attribúciós 

keret akkor elkezdődik a kimenet állandó ellenőrzése, felerősödik a kontroll igénye. A 

szervezeti bizalom szintjére mind a szervezeti kultúra, mind az ország társadalmi-

gazdasági állapota hatással lehet.  

Az eljárás és az elosztás igazságossága valószínűleg nem határolódik el olyan jól 

egymástól, mint ahogy azt korábban feltételezték. Ezek a tényezők jelentősen átfedik, és 

kölcsönösen befolyásják egymást. Az elosztás igazságosságának megítélése hatással 

lehet az eljárás igazságosságának megítélésére és fordítva.  

A különböző megközelítések többnyire abban azonos állásponton vannak, hogy az 

észlelt igazságosságra mind a kimeneti tényezők, mind a folyamat, valamint a konkrét 

bánásmód elemei is hatással lehetnek, sőt ezek interakcióba is léphetnek egymással.  

Mindezeken felül a külső körülmények – úgy mint a szervezet kultúrája, struktúrája, és 

a vezető-beosztott közötti viszony, a bizalom mértéke – szerepét sem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, amelyek az igazságosság összetevőinek interakcióján túl még 

komplexebbé teszik az észlelt igazságosság megértését. 

Mindent összevetve kérdésessé válik, hogy elkülöníthetők-e az igazságosság 

összetevőinek hatásai, felvázolható-e egy egységes kép az igazságosság taxonómiájáról. 

Az igazságosság összetevőinek azonosítása a disszertáció céljai között szerepel, és 

remélhetőleg a válasz sem marad el. 

 

2. 2. 5. A SZERVEZETI IGAZSÁGOSSÁG TAXONÓMIÁJÁNAK KÜLÖNBÖZŐ MEGKÖZELÍTÉSEI 

Greenberg (1993) az igazságosság fenti csoportosításán túlmenően további szempontok 

bevezetését tartja szükségesnek, amelyek a disztributív igazságosság komplexebb, 

valamint a procedurális és interakciós igazságosság sokféle meghatározásának egységes 

értelmezését teszi lehetővé. Megközelítése alapján négy fő kategóriára osztható az 

igazságosság, amelyek a hagyományos disztributív és procedurális szemponton túl a 

szociális és a strukturális szempont négy különböző kombinációjaként képzelhetők el. A 

strukturális determinánsok a döntéshozás folyamatára vonatkozó formális előírásokat és 

szabályokat foglalják magukban. Az igazságosság szociális determinánsai az 

egyénekkel való bánásmód igazságosságára vonatkoznak. Greenberg által leírt négy 

szempont alapján az észlelt igazságosság összetevői a következőképpen 
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csoportosíthatóak: systemic (strukturális – procedurális), configural (strukturális – 

disztributív), informational (szociális – procedurális) és interpersonal (szociális – 

disztributív). A systemic faktor a szervezeti folyamatok, illetve a folyamatokat 

szabályozó normák, szabályok, a szervezetben működő rendszerek igazságosságára 

vonatkoznak. A configural faktor az elosztás (egyenlőség, méltányosság, szükséglet) 

elfogadott normájához illeszkedő, illetve a kitűzött céloknak (adminisztratív vagy 

fejlesztéssel kapcsolatos döntések a teljesítményértékelés vonatkozásában) megfelelő 

döntések igazságosságát foglalják magukban. Az informational faktorba a döntéshozatal 

során vagy a döntéseket követően a hiteles, teljeskörű magyarázatok, a kétoldali 

kommunikáció lehetősége, valamint a megfelelő minőségű és gyakoriságú 

visszajelzések tartoznak. Az interpersonal faktor a bánásmód elemeire vonatkozik. 

Colquitt (2001), Kernan és Hanges (2002), Roch és Shanock (2006) valamint 

Andersson-StrÅberg és munkatársai (2007) Greenberg 4 faktoros modelljét igazolták. 

Greenberg által elkülönített igazságosság komponensek más megközelítésekben is 

megtalálhatóak, annyi különbséggel, hol a procedurális, hol az interakciós igazságosság 

alfaktoraiként azonosítják őket. 

Erdogan, Kraimer és Linden (2001) és Leung, Su és Morris (2001) a procedurális 

igazságosságon belül megkülönbözteti a szervezet és a vezető eljárásának 

igazságosságát, amelyek megegyeznek Greenberg által leírt szervezeti és a információs 

igazságossággal. 

Blader és Tyler (2003) a procedurális igazságosság 4 komponensű modelljét állította 

fel, amelyben szervezeti és vezetői szinten megkülönbözteti a döntéshozatallal, illetve a 

bánásmóddal kapcsolatban álló eljárás elemeket. Ez a modell magában foglalja Erdogan 

és munkatársai (2001) által leírt vezetői és szervezeti eljárást, amely a döntéshozatallal 

összefüggésben álló eljárás elemeknek feleltethetőek meg, míg a más szerzők által a 

procedúrától külön tárgyalt interperszonális, vagy interakciós igazságosság Tyler és 

Blader modelljében megegyezik a vezetői bánásmód eljárás elemeivel. 

. 

2. 2. 6. A SZERVEZETI IGAZSÁGOSSÁG ÉS A NEMZETI/SZERVEZETI KULTÚRA 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 
A nemzeti és a szervezeti kultúra az igazságosság észlelésében jelentős szerepet játszik. 

A preferált elosztási elv a disztributív igazságosság észlelését, az igazságosnak tartott 

szervezeti működés elvei és a vezetői gyakorlat, a vezető-beosztott közötti kapcsolat 
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normái, jellemzői pedig a procedurális és a interakciós igazságossági ítéletet 

befolyásolják.  

 

2. 2. 6. 1. Az elosztási elvek szervezeti preferenciája 

A preferált elosztási elvre a nemzeti-, a szervezeti kultúra, valamint az egyéni tényezők 

is hatással lehetnek. 

A nemzeti kultúra hatását támasztják alá Bond (1982 id. Mező, Kovács, 1999) 

vizsgálatának eredményei, mely szerint a kollektivista természetű kultúrában, mint 

Kína, Japán, sokkal valószínűbb, hogy az egyenlőség, és/vagy a szükséglet elvét 

alkalmazzák az elosztás során, míg az individualista kultúrákban, mint az Egyesült 

Államok, vagy Ausztrália, a méltányosság elvét. A szervezetben preferált elosztási elv 

leginkább az elosztás tekintetében érintett rendszerekre gyakorol jelentős hatást, úgy, 

mint az ösztönzési, kompenzációs-, illetve a teljesítményértékelési rendszerre. 

A preferált elosztási elv a szervezeti döntéseket, a döntések észlelt igazságosságát, 

illetve a végeredménnyel való elégedettséget is befolyásolhatja. Ha a csoporttagok 

közötti kölcsönös függés miatt a pozitív csoportlégkör megtartása a legfontosabb, akkor 

leggyakrabban az egyenlőség elvét alkalmazzák a szervezetben. Ebben az esetben azon 

felül, hogy az egyéni teljesítménykülönbségek meghatározása nagyon bonyolult, a 

differenciált elosztás számtalan konfliktust, és teljesítményromlást eredményez. Ha 

szervezeti szinten a teljesítmény fokozása az egyéni teljesítmények fokozásával 

önmagában is elérhető, akkor a méltányosság elve lesz a domináns elosztási elv. Ez a 

teljesítmény javításának célját szolgálhatja úgy, hogy az előző esetben bemutatott 

veszélyek valószínűsége sokkal kisebb.  

Az egyenlősítő tendencia alkalmazása, bár az elfogulatlanság és az igazságosság 

látszatát kelti, csak illúzió, mivel a tényleges teljesítménykülönbségek, a képességekben 

és az erőfeszítésben megnyilvánuló különbségek esetén az egyenlőség 

egyenlőtlenséghez és az igazságtalanság érzetéhez vezet.  

A nemzeti kultúra hatást gyakorol arra, hogy a fizetésbeli differenciáláshoz, a jutalmak 

meghatározásához milyen elosztási elvet tartanak igazságosnak. Az individualista 

kultúrákban, mint az Egyesült Államokban a méltányosság elve, a teljesítménytől függő 

javadalmazás az általánosan elfogadott norma, míg a kollektivista kultúrákban az 

egyenlőség, a szükségletek elve, a szenioritás erősebb hatást gyakorol a fizetésbeli 

differenciálásra, a jutalmak elosztására (Ramamoorthy, Flood, 2002). Ezen kulturális 

sajátosságokat a teljesítményértékelési rendszer kialakítása során is érdemes figyelembe 



 54

venni. A kollektivista kultúrákban a csoportteljesítmény, míg az individualista 

kultúrákban az egyéni teljesítmény függvényében meghatározott jutalom, vagy 

javadalmazás lehet célravezető. A globalizáció eredményeként azonban Mills (Davis, 

1998) vizsgálatai alapján a méltányosság elvének előretörése tapasztalható a keleti 

kultúrákban.  

A kultúrközi vizsgálatok többsége a nyugati és keleti kultúra közötti eltérésekkel 

foglalkozik. Fischer és Smith (2004) vizsgálata azonban az Egyesült Királyság és 

Németország közötti különbségeket elemzi a teljesítmény, vagy szenioritás elvén 

történő elosztási elv elfogadásával kapcsolatban. Ha a szervezet számára az elsődleges 

cél a profit, akkor sokkal inkább az egyéni teljesítmény, míg ha a stabilitás, a lojalitás a 

szervezeti tudás megtartása a fontos, akkor pedig a szenioritás függvényében 

meghatározott fizetést, vagy jutalmazást alkalmazzák. Az Egyesült Királyságra inkább a 

nyitottság, a rugalmasság, az individualizmus és az alacsony bizonytalanságkerülés, míg 

Németországra a kollektivizmus, fokozott bizonytalanságkerülés, konzervatív 

működésmód jellemző. Mindezek a kulturális jellemzők indokolják, hogy 

Németországban a szenioritás, míg az Egyesült Királyságban a teljesítmény 

függvényében meghatározott fizetés, jutalmazás az elfogadottabb.  

 

2. 2. 6. 2. A nemzeti, szervezeti kultúra hatása az igazságosság észlelésére 

A nemzeti és a szervezeti kultúra mind az igazságosság jelentőségére, a disztributív és a 

procedurális igazságosság kritériumaira és hatásaira döntő súlyt gyakorol. 

A Hall által leírt magas, illetve az alacsony kontextusú kultúra dimenziója hatással van 

arra, hogy az igazságosság milyen szerepet játszik a szervezet életében. Az 

igazságosság vagy teljes mértékben áthatja a szervezet működését, folyamatait, a 

dolgozók szervezettel, vezetővel kapcsolatos attitűdjeit, vagy nem. A magas kontextusú 

kultúráknál (távol-keleti kultúrák) az egyének nagyon erős információs hálózattal 

rendelkeznek, ezért nem várják el, hogy minden elhangozzon, hanem sokkal nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak a hallgatásnak, az odafigyelésnek, mint a beszédnek, 

ellentétben a nyugati kultúrával. Az alacsony kontextusú nyugati kultúrák igen nagy 

hangsúlyt helyeznek a teljesítményértékelés észlelt igazságosságára, ezért a 

legfontosabbnak a kritériumok objektivitását, a visszajelzés egyértelműségét és az 

értékelés megcáfolásának, a fellebbezésnek a lehetőségét tartják. Ezzel szemben a 

keleti, magas kontextusú kultúrákban a dolgozók fejlesztése áll a középpontban, a 
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visszajelzés megfogalmazása homályos, szövevényes, nehezen megfogható, elfogadott 

az értékelő szubjektivitása és nincs lehetőség az értékelés elutasítására (Davis, 1998). 

Brockner és munkatársainak (2001) eredményei alapján a vélemény nyilvánítás 

lehetősége és a döntéshozatali folyamatban való participáció a hatalomtól való távolság 

függvényében gyakorol hatást a procedurális igazságosságra. A procedurális 

igazságosság kritériumait, hatásait leginkább az Egyesült Államokban vizsgálták. Ezen 

kutatások többsége a participáció és vélemény nyilvánítás súlyát emeli ki a procedurális 

igazságosság elemei közül. Azonban a kultúrközi vizsgálatok eredményei a kulturális 

norma moderáló hatását igazolják, amelyek alapján elsősorban a kis hatalmi távolsággal 

jellemezhető kultúrában (Egyesült Államok, Németország) eredményez 

igazságtalanságot a participáció hiánya, ami a szervezeti elkötelezettségre negatív hatást 

gyakorol. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető kultúra legitimizálja a 

döntéshozásban való részvétel különbségeit (Kína, Mexikó, Hong Kong), így a döntések 

befolyásolásának és a vélemény nyilvánításnak a lehetősége nem játszik jelentős 

szerepet a procedurális igazságosság megítélésében.  

Brockner és munkatársai (2000) a procedurális igazságosság és a kimenet kedvezősége 

közötti kapcsolat különbözőségét vizsgálták a szervezeti kultúra függvényében. 

Eredményeik alapján azokban a kultúrákban, amelyekben az egyének egymástól való 

kölcsönös függését hangsúlyozzák, ahol az emberek sokkal inkább kapcsolatban vannak 

egymással valószínűbb a procedurális igazságosság és a kimenet kedvezősége közötti 

összefüggés, mint az individualista kultúrákban. 

Farh, Early és Lin Shu-Chi (1997) a nem és a kultúra függvényében vizsgálta az OCB 

és az igazságosság közötti összefüggést. A tradicionális kultúrákban és a nőknél az 

önkéntes szervezeti hozzájárulás nem az igazságosság, hanem a szerepelvárások, a 

nemzeti, szervezeti kultúra által meghatározott normák következménye. A tradicionális 

kultúrákban (pl. Kína) az autoritás elismerése, a tekintélytisztelet, a szerénység és a férfi 

dominancia, míg a modern kultúrákban (USA) a nyitott gondolkodás, a nemi 

egyenlőség, a függetlenség és a véleménykifejezés szabadsága jellemző. A modern 

kultúrákban tehát az igazságos szervezeti eljárás sokkal inkább elvárás a dolgozók 

részéről, mint a tradicionális kultúrákban. 

Kurland és Egan (1999) a szervezeti kultúra és működés jellemzőinek hatását a 

közszféra és a versenyszféra disztributív és a procedurális igazságossági ítéleteinek 

összehasonlításával vizsgálta. Feltételezésük alapján a közszféra szervezeteiben a 

formalizált munkafolyamatok, a dolgozók gyakori ellenőrzése, a pontosan 
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meghatározott elvárások a procedurális igazságosság kedvezőbb, míg a fizetés és a 

teljesítmény közötti összefüggés hiánya pedig a disztributív igazságosság 

kedvezőtlenebb megítélését eredményezik a versenyszférához képest. Vizsgálatuk 

eredményei alapján azonban mind a disztributív, mind a procedurális igazságosságot 

pozitívabban ítélik meg a versenyszféra vizsgált szervezetei, mint a közszféráé. 

Valószínűleg hiába működnek a formalizált eljárások, szabályok, ha a meglévő 

szabályozás nem igazságos. Nemcsak az észlelt igazságosság, hanem a vezetővel való 

elégedettséget meghatározó igazságosság faktorai is eltértek egymástól. A 

versenyszférában a vezetővel való elégedettséghez inkább a disztributív, míg a 

közszférában a procedurális igazságosság járul hozzá. 

Összegezve a kultúra és az igazságosság összefüggéseit a vizsgálati eredmények alapján 

leginkább a kollektivizmus – individualizmus, a hatalomtól való távolság, a 

humánorientáció illetve a bizonytalanságkerülés mértéke befolyásolja az igazságosság 

szerepét, súlyát, kritériumait és hatásait. 
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2. 3. A SZERVEZETI IGAZSÁGOSSÁG ÉS A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS KAPCSOLATA 

A kutatások mostanában leginkább a TÉR eredményességének értékelési kritériumai 

közül a TÉR elfogadásával, a TÉR-rel szembeni attitűdökkel és a TÉR észlelt 

igazságosságával foglalkoznak. Ez a tendencia azokon a vizsgálati eredményeken és 

gyakorlati tapasztalatokon alapszik, melyek szerint a TÉR sikeres működésének 

elengedhetetlen feltétele a teljesítményértékelés elfogadása, észlelt igazságossága. A 

TÉR-t (Bretz, Milkovich, Read, 1992) a dolgozók többsége valamilyen szempontból 

igazságtalannak tartja, így érdemes e terület alaposabb vizsgálata az igazságosság 

biztosításának és növelésének céljából. Vizsgálatom is elsősorban azon tényezők, a 

tényezők közötti rangsor, és e rangsort befolyásoló külső körülmények feltárására 

irányul, amelyek a TÉR észlelt igazságosságát idézik elő.  

2. 3. 1. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁNAK TAXONÓMIÁJA  

A teljesítményértékelési rendszerek észlelt igazságosságának kutatása a szervezeti 

igazságosság szociálpszichológiai megközelítéséhez hasonló fejlődést mutat. Az 1970-

es és 80-as években folyó kutatások az értékelések igazságosságát az elosztás 

igazságosságával definiálták: azaz, hogy a teljesítés, a befektetett erőfeszítések milyen 

arányban állnak az ezekért kapott jutalmak és büntetések szintjével. Ezek a korai 

munkák arra irányultak, hogy az értékelési folyamat azon jellemzőit meghatározzák, 

amelyek hatással vannak a méltányosság, vagy másképp az elosztás igazságosságára 

(Bryan et al, 1993).  

A 80-as években indult kutatások viszont kimutatták, hogy van egy folyamatváltozó is, 

így a figyelem az értékelési eljárás megítélésére irányult. Az értékelési eljárás 

igazságossága kiterjed például az értékelő rendszer teljesítménynormáinak, az értékelési 

eljárás elemeinek és az értékelés pontosságának minősítésére is. Alapkérdés, hogy az 

értékelés során felhasznált információk pontosak, elfogulatlanok és teljeskörűek-e. Az 

értékelési eljárás észlelt igazságosságával azért is érdemes alaposabban is foglalkozni, 

mivel Dipboye és de Pontbriand (id. Bryan et al, 1993) vizsgálatának eredményei 

alapján az értékeltek sokkal inkább elfogadják a negatív értékelést is, ha magát az 

eljárást méltányosnak találják. 

Greenberg (1986) az elsők között alkalmazta a szervezeti igazságosság elméletét a 

teljesítményértékelési gyakorlat alaposabb megértéséhez. Elsősorban azt próbálta meg 

feltárni, hogy milyen tényezők járulnak hozzá ahhoz, hogy a teljesítményértékelést 
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igazságosnak tartsák az értékelés szereplői. Greenberg vizsgálatai azokon az előzetes 

kutatásokon alapultak (Landy, Barnes, Murphy, 1978), amelyek úgy találták, hogy 

bizonyos feltételek mellett az emberek sokkal inkább elfogadják teljesítményük 

értékelésének eredményét, és igazságosabbnak ítélik a TÉR működését. 

Greenberg (1986) figyelembevéve Landy, Barnes és Murphy (1978) eredményeit hét 

kritériumot különböztetett meg a TÉR észlelt igazságosságának meghatározásában, 

amelyből öt a procedurális és kettő a disztributív csoportba sorolható. A procedurális 

tényezők közé tartozik a vezető-beosztott közötti párbeszéd, az értékeléssel ellentétes 

vélemény kifejezésének, illetve a fellebbezésnek a lehetősége, az értékelési tényezők 

következetes használata valamint az értékelt munkájának, teljesítményének alapos 

ismerete. A disztributív tényezők az elfogadott értékelési elvvel (pl. minőség, 

mennyiség, erőfeszítés) megegyező értékelést, valamint az értékelés eredményén 

alapuló következményeket (pl. fizetés, jutalmazás, fejlesztés) foglalják magukban. 

Greenberg megközelítéséből is látható, hogy a folyamatra sokkal nagyobb hangsúly 

helyeződik a TÉR észlelt igazságosságában, és ez az asszimmetria mind a kutatásokban, 

mind a különböző elméleti felvetésekben is érzékelhető. Greenberg (1993) az általa leírt 

tényezőcsoportokat később egy egységes keretbe foglalta a disztributív, procedurális, 

valamint a szociális, strukturális kategorizálási szempontok felhasználásával, amit a 

továbbiakban részletesen ismertetek.  

Folger, Konovsky és Cropanzano (1992) megfelelő folyamat megközelítése is a 

procedurális igazságosság elméletét használja az eredményesebben működő 

teljesítményértékelés magyarázatához. Megközelítésük alapján három fő faktorral írható 

le a procedurálisan igazságosnak észlelt teljesítményértékelési rendszer.  

Az első faktor az értékelésben érintettek megfelelő tájékoztatása, ami az értékelési 

tényezők és kritériumok nyilvánosságra hozatalát és magyarázatát foglalja magában. 

Ebbe a faktorba sorolható még, hogy az alkalmazottnak lehetősége rákérdezni a célokra, 

feladatokra, a célok, feladatok teljesítésének módjára, illetve állandó, gyakori és pontos 

visszajelzést kapjon.  

A második faktor az igazságos meghallgatás, amely a teljesítményértékelés 

vonatkozásában azt jelenti, hogy az értékeltnek legyen lehetősége saját maga 

értékelésére, a teljesítményét hátráltató tényezők ismertetésére, valamint arra, hogy 

megkérdőjelezze (kétségbe vonja, vitassa) teljesítményének értékelését.  

A harmadik faktor a tényeken alapuló értékelés, amely a megfigyelhető, értékelhető, 

adekvát értékelési tényezők megbízható és következetes használatát jelenti az összes 
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értékeltre nézve, előítéletek és bármilyen külső nyomás, vagy belső kényszer (pl. 

előítélet) befolyása nélkül. Az értékelői feltételeken túlmenően a tényeken alapuló 

értékelés megvalósulásához az értékelés megkérdőjelezése, megbeszélése, fellebbezése 

is hozzájárul.  

Erdogan, Kraimer és Linden (2001) az előző megközelítéssel ellentétben nem három, 

hanem kétdimenziósként írják le az eljárás igazságosságát, amelyben megkülönböztetik 

a rendszer és az értékelői eljárás igazságosságát. A rendszer eljárásának igazságosságát 

az értékelési kritériumok érvényessége, relevanciája, ismerete, a TÉR bevezetésének, az 

értékelők felkészítésének a módja, és az értékelés felülvizsgálatának lehetősége, míg az 

értékelői eljárás igazságosságát a négyszemközti értékelő beszélgetés, az értékelt 

magatartásának, teljesítményének megfelelő, pontos, torzításoktól mentes megfigyelése, 

értékelése jelenti. Takács (2002/b) vizsgálatának eredményei alapján értékelő vezető 

által gyakorolt magatartásminta, az értékelői eljárás befolyásolja leginkább a 

beosztottak teljesítményértékeléssel kapcsolatos elégedettségét, a TÉR észlelt 

igazságosságát, vagyis bármilyen minőségűek a teljesítményértékelési rendszer elemei, 

a kidolgozott eljárások, a lefektetett szervezeti célok, mindezeket felülírhatja a 

megtapasztalt vezetői gyakorlat.  

A vezető értékelő magatartásának jelentőségét támaszthatja alá Bies és Shapiro (1988) 

vizsgálatának eredménye is, akik nagyon magas korrelációt találtak az eljárás 

igazságosságának és a közvetlen vezető igazságosságának megítélése között. Cobb, 

Vest, Hills (1997) szerint a formális szervezeti eljárások az igazságosság strukturális, 

míg a vezető magatartása az igazságosság szociális összetevőjével állnak kapcsolatban. 

Eredményeik az előzőekhez hasonlóan a vezető, értékelő szerepének jelentőségét 

hangsúlyozták az eljárás igazságosságának észlelésében. Leung, Su és Morris (2001) 

vizsgálatai szintén alátámasztják Erdogan és munkatársai (2001) által szükségesnek 

tartott megkülönböztetést a rendszer és az értékelő eljárásának igazságosságával 

kapcsolatban. Leung, Su és Morris eredményei azt igazolták, hogy a vezető igazságos 

bánásmódja mind a vezetőre, mind a szervezetre irányuló attitűdökre kedvező hatást 

gyakorolt, míg a szervezetre jellemző igazságos eljárás kizárólag a szervezettel 

kapcsolatos attitűdöket befolyásolta pozitívan. 

Egyes munkák (Bryan et al, 1993; Erdogan, 2002) azonban nemcsak a szervezeti és az 

értékelői eljárást különböztetik meg, hanem Cobb, Vest, Hills, (1997) elképzeléseihez 

hasonlóan kiemelik a közvetlen vezető interakciójában megmutatkozó igazságosságot, 

amely az értékelt és értékelő közti kommunikáció jellemzőit foglalja magában. A 
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vezetői eljárást és az interakciós helyzetben mutatott értékelői magatartást, tehát a 

procedurális és az interakciós igazságot, külön faktorként értelmezik. 

Folger és Konovsky (1989) valamint DeConinck és King (2003) az értékelői eljárást 

további alfaktorokra bontja, de Bryan és munkatársai (1993), Cobb és munkatársai 

(1997) és Erdogan (2002) eredményeitől eltérően nem a vezetői eljárás és a vezetői 

interakció igazságosságát különböztetik meg, hanem a teljesítmény visszajelzését, az 

elvárások, a teljesítmény fejlesztési célok megfogalmazását, valamint a vezető 

nyitottságát, a vélemény nyilvánítás lehetőségét. 

A teljesítményértékelés igazságosságával kapcsolatos különböző megközelítések 

alapján az igazságosság kritériumainak csoportosítása nem egységes. Ahhoz, hogy az 

észlelt igazságosság hatásait, háttértényezőit pontosabban azonosítani tudjuk és a kapott 

eredmények értelmezése alapján a gyakorlat számára is jól hasznosítható javaslatokat 

fogalmazhassunk meg, a teljesítményértékelés igazságosságának jól elkülöníthető 

faktorstruktúrájára van szükség. Greenberg (1993) négyfaktoros modellje a különböző 

csoportosítások integrált értelmezését teszi lehetővé, amely mind a disztributív, 

procedurális tényezőket, valamint a szociális és strukturális szempontokat is magában 

foglalja. 

Az észlelt igazságosság Greenberg által leírt taxonómiája a teljesítményértékelésnél is 

jól használható keretet biztosít a TÉR észlelt igazságosságának értelmezéséhez 

(Thurstone, 2001 id. Walsh, 2003). Greenberg modelljében a procedurális, disztributív, 

valamint a strukturális és a szociális szempontok alapján négy különböző kategória 

képezhető, amelyek tartalma a teljesítményértékelés vonatkozásában a következő.  

• Configural justice – az értékelési eredmény igazságossága (strukturális – 

disztributív) az értékelés eredményét meghatározó elvekre (munkavégzés 

minősége, mennyisége, erőfeszítés, felelősség), valamint az értékelés 

eredményét befolyásoló tényezőkre vonatkozik. 

• Systemic justice – a rendszer igazságossága (strukturális – procedurális) a 

teljesítményértékelési eljárás igazságosságára vonatkozik az értékelő módszer, 

az értékelési tényezők és az értékelők körének meghatározásától kezdve, az 

értékeléshez szükséges információk összegyűjtésének folyamatán át, az értékelés 

fellebbezési lehetőségéig.  

• Interpersonal justice –  személyközi igazságosságba (szociális – disztributív) az 

értékelő tiszteletteljes és érzékeny bánásmódja tartozik. Az értékelő bánásmódját 

több megközelítés is a procedurális elemek közé sorolja (Blader és Tyler, 2003), 
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Greenberg elképzelése szerint azonban a bánásmód leginkább elosztási 

helyzetként értelmezhető, amiben az értékelt által kapott odafigyelés, tisztelet 

mennyisége és minősége az elosztás tárgya.  

• Informational justice – az információs igazságosság (szociális – procedurális) az 

elvárások tisztázására, az értékelés magyarázatára, igazolására, tényekkel történő 

alátámasztására vonatkozik, azaz a vezetői eljárás elemeit foglalja magában.  

 

 strukturális  szociális 

disztributív Értékelési eredmény igazságossága  

-  a teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos, az értékelés 

eredményét befolyásoló döntési 

normák 

-  értékelés szempontjai 

Személyközi igazságosság 

az értékelő bánásmódja: 

- amilyen mértékben jellemző a 

vezetőre az érzékenység, az 

odafigyelés, a tisztelet megadása 

 

 

procedurális Rendszer igazságossága 

A szervezeti eljárás igazságossága: 

- az értékelő módszer, az értékelési 

tényezők és az értékelők körének 

meghatározása, 

- az értékeléshez szükséges 

információk összegyűjtése,  

- az értékelés fellebbezési 

lehetősége. 

Információs igazságosság 

Az értékelői eljárás igazságossága: 

- az elvárások tisztázása,  

- az értékelés magyarázata, 

igazolása, tényekkel történő 

alátámasztása, 

 

 

1. Táblázat A teljesítményértékelés igazságosságának négy faktoros modellje (Thurstone 
2001 id. Walsh 2003) 

Brokner, Wiesenfeld (1996), Colquitt (2001) és Roch, Shanock (2006) vizsgálatai 

Greenberg 4 faktoros modelljét támasztják alá annak ellenére, hogy Greenberg (2004) a 

stressz és az igazságosság összefüggésének vizsgálatakor már az igazságosság három 

faktoros megközelítését alkalmazta. A négy faktor elkülönülését a különböző faktorok 

hatásaiban megmutatkozó különbségek igazolják. Roch és Shanock (2006) eredményei 

alapján például az interperszonális igazságosság a vezetővel való elégedettséggel, a 

procedurális igazságosság a szervezet iránti attitűdökkel, míg az információs 

igazságosság mindkettővel összefüggésben áll.  
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Greenberg négyfaktoros megközelítése alapján Thurston (2001 id. Walsh, 2003) tíz 

skálát dolgozott ki a TÉR észlelt igazságosságának mérésére, amelyeket az 

igazságosság négyfaktoros taxonómiája mentén az alábbiakban részletezek. A vizsgálat 

során alkalmazott kérdőívet főleg Thurston eredményeire alapozva állítottam össze. 

 

Systemic justice – a rendszer igazságossága 

A rendszer igazságossága (strukturális – procedurális) a procedurális igazságosság 

szervezeti szintű tényezőire vonatkozik. Thurston három skálával definiálta ezt a 

kategóriát, amely a kompetens és felkészült értékelő megjelölését, a releváns értékelési 

kritériumok felállítását, valamint az értékelés felülvizsgálati lehetőségét foglalja 

magában. Ez a faktor Leventhal (1980 id. Walsh, 2003) és Tyler (1989) által leírt 

procedurális igazságosságon belül, Bryan és munkatársai (1993), valamint Erdogan és 

munkatársai (2001) által leírt szervezeti eljárás igazságosságának feleltethető meg. 

Landy, Barnes, Murphy (1978), Barr és munkatársai (1981) valamint Tang és Sarsfield-

Baldwin (1996) vizsgálatai alapján az, hogy az értékelő megfelelő ismeretekkel 

rendelkezik az értékelt munkaköri feladatairól, teljesítményéről, valamint a 

teljesítményértékelő rendszerről jelentősen befolyásolja, hogy értékelt igazságosnak 

észleli-e teljesítményének értékelését. Taylor és munkatársai (1995), valamint Erdogan 

és munkatársai (2001) az értékelési kritériumok, valamint az értékeléshez használt 

információgyűjtés relevanciájának fontosságát emelik ki az észlelt igazságosságban. 

 

Configural justice – az értékelési eredmény igazságossága 

Az eredmény igazságossága (strukturális – disztributív) elsősorban az elosztás 

igazságosságára vonatkozik. Az elosztás igazságosságának Homans és Adams által leírt 

korai elméletei a befektetett erőfeszítések és a kapott jutalmak összehasonlításával, 

valamint az eltérés esetén tapasztalható következményekkel foglalkoztak, tehát 

kizárólag a méltányosság elméleteinek tekinthetőek. A disztributív igazságossággal 

foglalkozó elméletek a későbbiekben azonban további elosztási elvekkel kiegészülve 

még komplexebbé tették az elosztás igazságosságának értelmezését. A 

teljesítményértékeléssel kapcsolatban az elosztás igazságossága az értékelés elosztási 

normáira, az értékelés alapján meghozott döntésekre, valamint az értékelők személyes 

céljaira vonatkozik. Valószínűbb, hogy azokban a szervezetekben ahol nem az 

egyenlőség vagy a szükségletek, hanem a méltányosság elve az elfogadott a szervezet 

dolgozói körében, ott igazságosabbnak tartják a teljesítményértékelés eredménye 
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alapján meghatározott fizetést, illetve jutalmazást. Ehhez azonban arra is szükség van, 

hogy a teljesítmény értékeléséhez használt kritériumokat relevánsnak és az értékelés 

alapján kapott nyereséget, jutalmat a befektetett erőfeszítéshez, és a munka 

minőségéhez viszonyítva méltányosnak találja az értékelt. A szervezetben nyilvánosan 

elfogadott elosztási elv azonban nem garancia arra, hogy az értékelők is ezen elv szerint 

hozzák meg a teljesítményértékeléssel kapcsolatos döntéseiket. A vezető gyakran 

személyes céljai által vezérelve az egyenlőség illetve a szükségletek elve alapján értékel 

(Longenecker, Gioia, Sims, 1987; Snell, 1994; Gioia, 2000; Smith, Harrington, 

Houghton, 2000). A méltányos, teljesítménnyel összhangban álló értékelés sokszor nem 

egyeztethető össze a vezető személyes céljaival, így az értékelő a rossz munkahelyi 

légkör, a kellemetlen értékelési szituációk elkerülése, valamint saját vezetői 

pozíciójának megszilárdítása érdekében mindenkinek átlagos vagy átlagon felüli 

értékelést ad. Az igazságosság látszata ellenére az ilyen értékelést méltánytalannak 

tartja a dolgozó, főleg azért, mivel a vezető értékelése ellentétes az értékelés 

szervezetben nyilvánosan megfogalmazott céljával.  

Thurstone az értékelési eredmény megfelelőségét, méltányosságát mérő skálát, 

Moorman (1991), valamint Tang és Sarfield-Baldwin (1996) méltányossági norma 

indikátora alapján állította össze. Ezek az itemek elsősorban arra vonatkoznak, hogy 

milyen tényezők (elvégzett munka minősége, mennyisége, erőfeszítés mértéke, azon 

feladatok értékelése, amelyekért a dolgozó felelős) mentén történt a teljesítmény 

értékelése. Az eredmény igazságosságának másik skálája azt igyekszik feltárni, hogy a 

vezető által adott értékelést milyen mértékben befolyásolja a kellemetlen értékelési 

szituáció és a negatív következmények elkerülése. 

 

Interpersonal justice – személyközi igazságosság 

A személyközi igazságosság (szociális – disztributív) a kommunikációs helyzetben 

megnyilvánuló értékelői bánásmódra vonatkozik, amely Bies és Shapiro (1987) által 

korábban már leírt interakciós igazságosság részét képezi. E faktor két alskálára 

osztható, amelyek Bies és Shapiro (1987), valamint Bies és Moag (1986, id. Walsh, 

2003) alapján a vezető tiszteletteljes bánásmódját, valamint az értékelő vezető 

érzékenységét mérő itemeket foglalják magukban. Greenberg (1993) vizsgálatának 

eredményei alapján a vezető megértő magatartása, az együttérzést tanúsító érzelmek 

kifejezése jelentősen mérsékli, hogy az értékeltek méltánytalannak tartsák az értékelést. 
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Informational justice – információs igazságosság 

Az információs igazságosság (szociális – procedurális) a vezető/értékelő eljárásának 

igazságosságára vonatkozik. Ez a faktor Bies és Shapiro (1987) interakciós-, valamint 

Thibaut és Walker (1975) procedurális igazságosságának jellemzőit foglalja magában. 

Erdogan és munkatársainak (2001) eredményei, amely különbséget tesz a rendszer és a 

vezető eljárásának igazságossága között, szintén Greenberg faktorstruktúráját 

támasztják alá. Erdogan eredményei alapján az értékelő vezető eljárásának 

igazságosságát az értékelő elfogulatlansága és az értékelés magyarázata, 

konkrétumokon nyugvó megalapozottsága határozza meg. Az információs igazságosság 

mérésére Thurstone (id. Walsh, 2003) három skálát állított össze, amelyek a 

teljesítményelvárások tisztázását, a visszajelzés gyakoriságát, valamint a döntések 

magyarázatát, igazolását mérő itemeket tartalmaznak. Az elvárások tisztázása az 

értékelési tényezők pontos megfogalmazására, magyarázatára valamint az elvárásokkal 

kapcsolatos kérdezési lehetőségre vonatkozik. A visszajelzés gyakorisága a teljesítmény 

értékelésének, valamint a teljesítmény fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

megfogalmazásának gyakoriságát jelenti, amit Landy, Barnes, Murphy (1978), valamint 

Barr és munkatársai (1981) is fontosnak tartottak a TÉR észlelt igazságosságának 

szempontjából. Az értékelési döntések magyarázata skála a következőket foglalja 

magában: pontos, példákkal alátámasztott értékelés, az értékelési folyamat megértetése, 

az értékeléssel kapcsolatos kérdezési lehetőség, a teljesítmény fejlesztési lehetőségeinek 

magyarázata.  

Greenberg négyfaktoros modellje alapján Thurstone által összeállított kérdőív magában 

foglalja és nagyszerűen integrálja a szervezeti igazságosság, valamint a 

teljesítményértékelési gyakorlat legfontosabb elemeit ezért a szükséges változtatásokkal 

megfelelő eszköze lehet a teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálatának. 

2. 3. 2. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁNAK KRITÉRIUMAI  

A TÉR észlelt igazságosságát meghatározó tényezők köre igen széles, és ezen tényezők 

jelentőségét a különböző megközelítések eltérő súllyal mutatják be. Az előző fejezetben 

bemutatott főbb faktorok szerepét a kutatók többsége nem kérdőjelezi meg, a különbség 

abban van közöttük, hogy a procedurális igazságosságon belül milyen tényezőkre 

helyezik a hangsúlyt. Az alábbiakban a teljesítményértékelés észlelt igazságosságának 

rendszerező elvet nélkülöző, különböző megközelítések által fontosnak tartott 

kritériumait mutatom be. 
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Barr és munkatársai (1981), Landy, Barnes, valamint Murphy (1978) eredményeihez 

hasonlóan az értékelőhöz szorosan köthető szempontokra helyezik a hangsúlyt: 

1. Az egyik szempont az, hogy a vezető ismerje beosztottjai munkáját, kompetens 

legyen a munka értékelésében, minősítésében és ismerje a dolgozó teljesítményét. 

2. A másik, hogy az értékelő vezető a gyenge teljesítmény megváltoztatására, konkrét 

javaslatokat tegyen, és a beosztottal közösen akciótervet dolgozzon ki a teljesítmény 

fejlesztésére. 

3. A harmadik szempont azonban eltérő, és míg Landy és munkatársai (1978) a 

dolgozói teljesítmény megfigyelés és értékelés gyakoriságára helyezik a hangsúlyt, 

addig Barr és munkatársai (1981) a vezetőbe vetett bizalmat emelik ki. Gabris és 

Ihrke (2000) vizsgálatának eredményei szintén a közvetlen vezetők hitelességét, 

megbízhatóságát emelik ki a TÉR procedurális igazságosságának, illetve az értékelő 

eszköz megfelelőségének, relevanciájának a megítélésében. 

Carroll és Schneier (id. Roberts, 1994) szerint az igazságosság érzetét három elv 

megtartásával lehet befolyásolni, amelyek Thibaut és Walker (1975) valamint Leventhal 

(1976 id. Greenberg 1987) által leírt procedurális tényezőkkel hozhatóak leginkább 

összefüggésbe: 

- Az alkalmazottnak legyen lehetősége a pontatlan információ helyesbítésére 

vagy megcáfolására. 

- Az információk pontosságát elősegítő eljárások biztosítása (pl. objektív 

teljesítménynormák, értékelők képzése, feljegyzések vezetése). 

- Az elfogult értékelés ellen biztosítékok be építése, pl. az értékelő minősítésével 

vagy fellebbezési eljárás biztosításával. 

Roberts (1994), Carrol és Schneier elképzeléseinek továbbfejlesztését kutatási 

eredményei alapján fogalmazta meg, amely szerint az értékelő rendszer elfogadásában 

legnagyobb magyarázó erővel bíró tényezők két csoportra oszthatóak, még pedig az 

információk érvényességét, valamint a participációt biztosító tényezőkre: 

1. Az információk érvényességét biztosító tényezők az alábbiak: 

- elegendő alkalom a teljesítmény megfigyelésére, 

- az értékelés során az értékelttől független, külső tényezők figyelembevétele,  

- megfelelő dokumentáció a teljesítmény nyomon követésére, 

- az értékelők felkészültsége, képzése, 

- az értékelő vezető minősítése, ami azt célozza meg, hogy az értékelő érezzen 

felelősséget értékelésének minőségéért. 
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2. A participáció, a döntés befolyásolása az értékelési folyamat alábbi szakaszaira 

vonatkozhat: 

-  a rendszer kialakításában történő részvételre, ami lehetővé teszi az 

alkalmazottak véleményének kifejezését, a megfelelőbb és elfogadottabb 

teljesítményértékelő rendszer és relevánsabb értékelési tényezők kialakításához 

szükséges információk megszerzését,  

-  a célok meghatározásában való részvételre, ami lehetővé teszi a méltányosabb 

és motiválóbb teljesítménynormák, valamint célok kitűzését, 

-  és végül a teljesítmény értékelésében való aktív részvétel, ami lehetővé teszi a 

dolgozó önértékelésének megismerését - biztosítva ezáltal a vélemény kifejezés és a 

pontosabb értékelés lehetőségét -, a teljesítményt befolyásoló külső körülmények 

tisztázását, valamint a fejlesztési terv vezetővel közös elkészítését.  

A fentieken túlmenően magyarázó erővel bírt még a munkakapcsolatok észlelt 

minősége, ami azt jelentheti, hogy a jó munkakapcsolatok nagyobb bizalmat és mélyebb 

kommunikációt eredményeznek, melyek a rendszer alkalmazotti elfogadásának 

előfeltételeinek tekinthetőek. 

Roberts által is kiemelt participáció szerepét, minden ezzel foglalkozó kutatás 

kihangsúlyozza, mint amely az igazságosság észlelését és az értékeléssel való 

elégedettséget is növeli. 

A participáció a szervezeti igazságosság kutatásának egy kiemelt jelentőségű területe. A 

szervezeti döntéshozás folyamatával és az igazságosság észlelésével foglalkozó 

kutatások (pl. Bies, Shapiro, 1988) mindig aláhúzzák, hogy az igazságosság észlelését 

növelik, illetve egy kedvezőtlenebb döntést is elfogadhatóbbá tehetik az olyan 

méltányos bánásmódok, mint a résztvevők hozzászólási lehetőségei (voice procedure) 

vagy mint a döntés megindoklása. A teljesítményértékeléssel kapcsolatban a döntés 

indoklása, magyarázata vonatkozhat a TÉR bevezetésére, az értékelési tényezőkre, az 

elvárásokra valamint magára az értékelésre. A teljesítményértékelés kapcsán a 

participáció megjelenhet az értékelés kritériumainak, az értékelés módjának 

kidolgozásában – vagyis a bevezetési fázisban - az önértékelésben, és magában az 

értékelő beszélgetésben való részvétel (célok kidolgozása, véleménykérése) 

növelésében is (Roberts, 1992; Korsgaard, Roberson, 1995; Roberts, 2003). De 

szükséges magát a fogalmat finomítani, hiszen a participáció a hozzászólási 

lehetőségektől kezdve a tényleges döntésbefolyásolásig terjedhet. Ennek tisztázásában 

segít Korsgaard és Roberson (1995) kutatása, akik az értékelő beszélgetés 
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participációjának kétféle megnyilvánulási formáját különíti el. Van, amelyik döntő 

befolyással bír az értékelés kimenetelére (instrumental voice), vagyis a döntési eljárás 

megítélésére vonatkozik. Ez nagyobb hatással van a rendszer elfogadtatására – azaz 

igazságos és méltányos - mint az olyan participáció, amelyik csak véleménynyilvánítási 

lehetőséget biztosít (non-instrumental voice). Ez utóbbi inkább az értékelő 

beszélgetéssel és a vezetővel szembeni attitűdöt befolyásolja. A dolgozói részvétel, 

egyesek szerint a bevonás mélységében megnyilvánuló különbség ellenére ugyanolyan 

pozitív hatással jár, míg mások szerint a tényleges döntés befolyásolásának hiányában 

inkább negatív következményei vannak a participációnak. 

Folger és munkatársai (1992) szerint az eljárás igazságosságának észlelésében három 

sajátos jellemzőt kell kiemelni. Először is az értékelési tényezőket kellően nyilvánossá 

és mindenki számára érthetővé kell tenni, amit eddig még egyik megközelítés sem 

említett meg. Másodsorban, a participációnál már leírtakhoz hasonlóan lehetőséget kell 

adni az értékelteknek, hogy képviselhessék saját álláspontjukat, és megkérdőjelezhessék 

az értékelést, ha azt nem találják igazságosnak. És végül az értékelési döntéseknek 

egyértelmű, jól értékelhető kritériumokon kell alapulnia, ami a valós teljesítményt 

tükrözi vissza. Taylor és munkatársai (1995) az előző megközelítéshez hasonlóan az 

értékelési tényezők relevanciájának, az elvárások, értékelési tényezők 

kommunikációjának valamint a véleménynyilvánítás lehetőségének jelentőségét emelik 

ki a TÉR észlelt igazságosságában. 

Sarsfield-Baldwin és Tang (1996) kutatása nem a participációra helyezi a hangsúlyt, 

hanem az elosztás és eljárás igazságosságának megítélésében a dolgozói részvétel 

mellett szerepet kap az is, hogy magát a rendszert is kellőképpen ismerjék és értsék. A 

feladatokkal, felelősségvállalással kapcsolatos elvárások és a teljesítésükért kapható 

jutalmak vagy büntetések nyilvánosak és tisztázottak legyenek.  

Gilliland, Langdon (1998) a TÉR észlelt igazságosságával kapcsolatos kutatások 

összegzése alapján a következő feltételek teljesülését tartja fontosnak: 

1. A TÉR kialakításába be legyenek vonva mind az értékelők, mind az értékeltek. 

2. Gyakran legyenek az értékelések. 

3. Legyen formális értékelő rendszer. 

4. A vezető kiválóan ismerje a beosztottjai munkáját, teljesítményét. 

5. Az értékelteknek legyen lehetősége arra, hogy kifejtse az értékeléssel kapcsolatos 

véleményét.  
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6. A teljesítményértékelési szempontok relevánsak legyenek, a viselkedés és ne a 

személyiség értékelésére irányuljanak. 

7. Az értékelők következetesen használják az értékelési tényezőket. 

8. Az értékelt megfelelő mennyiségű és pontos információkkal rendelkezzen az 

értékelés céljáról, következményeiről, a teljesítményértékelés folyamatáról és az 

értékelési tényezőkről. 

9. Az értékelés során a vezető tiszteletteljes bánásmódot tanúsítson. 

10. Az értékeltnek legyen lehetősége fellebbezéssel élni az értékelésével kapcsolatban. 

11. Készüljenek akciótervek a gyenge teljesítmény fejlesztésére.  

12. Az értékelés eredményein alapuljanak az adminisztratív döntések. 

A teljesítményértékelés észlelt igazságosságának Gilliland, Langdon (1998) által 

összegzett kritériumai megegyeznek az általam leírt különböző megközelítésekben 

található kritériumokkal. 

A szakirodalom alapján a teljesítményértékelés igazságosságát meghatározó változók 

közül egyesek szervezeti szinten meghatározottak – például megfelelő dokumentáció, 

értékelők értékelése, értékelés gyakorisága, rendszerfejlesztésben való részvétel –, míg 

mások a közvetlen vezető gyakorlatán keresztül érvényesülnek – például elegendő 

alkalom az értékelésre, a vezetők ismeretei beosztottjaikról, participáció a folyamat 

minden szintjén. Bár ezek a kutatások nem egységes taxonómia mentén születtek, mégis 

sok tényezőben hasonló eredményre jutottak. 

A teljesítményértékelési rendszerek igazságosságával foglalkozó kutatások mindegyike 

az eljárás igazságosságának szerepét emeli ki. A kutatók azonban hasonló témákat 

érintve, de eltérő változókat vontak be, így vizsgálatonként más-más tényezőkre 

helyezik a hangsúlyt a teljesítményértékelés igazságosságában. Elképzelhető azonban, 

hogy szervezetenként eltérő súllyal emelkedik ki egy-egy változó, illetve a téma 

összetettsége miatt nagyon sokféle változó, és azok egymásra hatása együttesen alakítja 

ki a rendszerrel szembeni attitűdöt. Mindenesetre az általam tanulmányozott vizsgálatok 

mindegyike kihangsúlyozza a közvetlen vezetői gyakorlat jelentőségét, amely a 

szervezeti szintű változók megítélését is képes befolyásolni. 
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2. 3. 3. A SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁNAK HATÁSAI 

Nemcsak a teljesítményértékelés, hanem a szervezetben zajló folyamatok 

mindegyikénél jelentős szerepet játszhat a döntések, eljárások, kimenetek észlelt 

igazságossága.  

Az észlelt igazságosság hatásainak vizsgálata a munkahelyi elégedettséget, az 

elkötelezettséget, a munkahely elhagyás szándékát, a szervezet eredményes, hatékony 

működését támogató önkéntességet (Organizational Citizenship Behavior - OCB), a 

teljesítményt valamint a szervezeti, illetve a vezető-beosztott közötti bizalmat foglalja 

magában.  

Mielőtt az észlelt igazságosság hatásaival foglalkozó kutatásokra rátérnék szükséges a 

munkahelyi elégedettség, a szervezeti elkötelezettség, az önkéntes szervezeti 

hozzájárulás (OCB), illetve a szervezeti bizalom fogalmát tisztázni. 

A munkahelyi elégedettség a munkahely egyes elemei, valamint annak egésze és a 

munka iránti pozitív attitűdöt jelenti. Locke szerint (Landy, 1985) az elégedettség egy 

kellemes érzelmi állapot, amelyet az egyén igényeinek, szükségleteinek kielégítése 

eredményez.  

A szervezeti elköteleződés szervezettel való azonosulást, illetve a szervezeti életben 

való involváltságot jelenti. A szervezeti elkötelezettség alatt érthetjük a szervezeti célok 

és értékek identifikációját, a szervezet érdekében tett erőfeszítésekre való hajlandóságot, 

valamint a szervezeti tagság fenntartására irányuló motivációt. A szervezeti 

igazságosságon belül elsősorban a procedurális tényezőnek tulajdonítanak jelentősebb 

szerepet az elkötelezettség kialakulásában. Az igazságos bánásmód, a szervezeti 

eljárások szabályainak igazságossága és a szabályok következetes betartása azt közvetíti 

a dolgozó felé, hogy a szervezet elkötelezett irányába.  

A szervezet irányába megfogalmazódó pozitív attitűdök (elégedettség, elkötelezettség, 

bizalom) és a teljesítmény közötti egyértelmű kapcsolat nem nyert bizonyítást, ezért a 

vizsgálatok nem a szervezet által elvárt, ellenőrzött teljesítményre, hanem a 

szerepviselkedésen kívüli, önkéntes teljesítményben (OCB) megmutatkozó változásra 

összpontosítottak. OCB-nek tekinthető minden olyan szervezet érdekében tett 

erőfeszítés, amely nem része a munkaköri szerep által megfogalmazott 

kötelezettségeknek, és amelyet a formális jutalmazási rendszer nem jutalmaz (Organ, 

Konovsky 1989).  

A szervezeti célok elérése érdekében történő önkéntes, kooperatív viselkedés szoros 

összefüggésben van a bizalommal. A bizalom kulcsfontosságú szerepet játszik abban, 
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hogy a szervezet dolgozója a közvetlen jutalommal nem járó önkéntes viselkedés 

következtében kialakuló kedvezőtlen, méltánytalan elosztási helyzetet elfogadja, a 

jövőbeni nyereség (pl. a szervezeti nyereségnövekedés, a szervezeti fejlődés hosszútávú 

következményeinek hatásaként) reményében.  

Wicks, Berman és Jones (1999) a bizalom tárgyának morális tulajdonságaira vonatkozó 

hiedelemre épülő érzelmi alapú előrejelzésként, valamint bizalomadási hajlandóságot 

tükröző viselkedéses szándékként határozzák meg a bizalmat. A szervezeti bizalom 

kialakulásában mind az egyén előzetes elvárásainak (a szervezeti folyamatok, valamint 

a vezetők viselkedésének megbízhatóságával, szavahihetőségével kapcsolatban), mind a 

tényleges szervezeti gyakorlatnak és vezetői viselkedésnek jelentős szerepe van. Az 

általános bizalomelvárás alapjául a szervezetbe lépés során elsősorban korai kapcsolati 

mintákból származó, általánosított elvárások szolgálnak. Abban az esetben, ha a 

dolgozó előzetes elvárásainak megfelelő őszinte, nyílt, igazságos, megbízható szervezeti 

működést tapasztal, akkor kialakul az igazságos munkahelybe vetett hit, ami hosszú 

távú gondolkodást, elkötelezettséget és önkéntességet (OCB) eredményez. A szervezeti 

bizalmat olyan, a szervezeti tagok által osztott hitnek tekintjük, amely az egyén átélt 

vagy észlelt szervezeti tapasztalatoknak interpretációja nyomán alakul, és a szervezet, 

mint részekből álló rendszer megbízhatóságára vonatkozó pozitív elvárásokat foglal 

magába. A vezetőbe vetett bizalom alapja a vezető szavahihetősége, méltányos 

bánásmódja, hitelessége, jóindulata és a dolgozókkal való törődése. Mishra és 

Morrissey (1990 id. Gilbert, Li-Ping, 1998) a vezetőbe vetett bizalom vonatkozásában a 

vezető kommunikációjának hatását emeli ki, kihangsúlyozva a kommunikáció 

nyíltságának, őszinteségének, a döntéshozatali folyamatba való bevonásnak, az érzések 

és érzelmek kifejezésének és az információk megosztásának, a döntések 

magyarázatának a jelentőségét. A bizalom kialakulásáért felelős tényezők részben 

megegyeznek a procedurális igazságossági eljárások strukturális és társas elemeivel (pl. 

megfelelő döntés-kommunikáció, bevonás), amelyek a teljesítményértékelés észlelt 

igazságosságában is jelentős szerepet töltenek be. Ezért a disszertáció céljai között 

szerepelt a bizalom szerepének, jelentőségének feltárása a teljesítményértékelés észlelt 

igazságosságában. A bizalom kedvező hatásai igen széleskörűek, a közvetett és 

közvetlen teljesítménybefolyásolástól kezdve, a szervezettel való azonosulás 

elősegítésén át, a vezetői döntések (akár negatívak is), eljárások elfogadásáig terjedhet. 

Az előzőekben a szervezeti elkötelezettség, az önkéntes szervezeti hozzájárulás, 

valamint a szervezeti és a vezetőbe vetett bizalom előzményeit, jellemzőit és 
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következményeit tekintettem át, amelyekben a szervezeti igazságosság szerepe 

megkérdőjelezhetetlen. Ezt a feltételezést az alábbiakban bemutatásra kerülő 

vizsgálatok eredményei is megerősítik. 

Moorman (1991) az OCB, a szervezeti igazságosság, valamint az elégedettség közötti 

összefüggések feltárására törekedett. A disztributív igazságosság vonatkozásában a 

jutalom mértékének teljesítményre gyakorolt hatását, a procedurális igazságosság 

vonatkozásában a formális procedúrák szabályozottságát és a bánásmód igazságosságát 

vizsgálta. Eredményei alapján a procedurális igazságosság, ezen belül leginkább a 

bánásmód, az OCB legtöbb dimenziójára közvetlen hatást fejtett ki, míg az elégedettség 

és a disztributív igazságosság nem. Mindez a procedurális igazságosság szerepének 

túlsúlyát bizonyítja a többi vizsgált tényezővel szemben. Pillai és munkatársai (1999) 

szintén arra az eredményre jutottak, hogy a procedurális igazságosság és a vezető-

beosztott közötti bizalom szoros kapcsolatban áll az OCB-vel, míg a disztributív 

igazságosság és a munkahelyi elégedettség nem. 

Folger és Konovsky (1989) fizetésemeléssel kapcsolatos vizsgálatának eredményei 

alapján a procedurális igazságossági ítélet hatásai sokkal összetettebbek, mivel a 

szervezet iránti elkötelezettséggel, a vezetőbe vetett bizalommal és a fizetéssel való 

elégedettséggel is kapcsolatban áll, míg a disztributív igazságosság egyedül a fizetéssel 

való elégedettséggel volt összefüggésben. A disztributív igazságosság a fizetéssel való 

elégedettséget növeli, míg a procedurális igazságosság az elköteleződést és a szervezet 

iránti attitűdöket is befolyásolja. Valószínű, hogy az, ami elkötelezetté teszi a 

dolgozókat, nem a munkáért elvárt fizetés, hanem a tisztelet és az elismerés, ami azt 

kommunikálja, hogy a szervezet lojális a dolgozóihoz. Roch és Shanock (2006), Folger 

és Konovsky eredményeivel összhangban a disztributív igazságosság és a fizetéssel való 

elégedettség, valamint a procedurális igazságosság és a szervezet iránti attitűdök közötti 

kapcsolatot igazolta. A disztributív igazsághoz hasonlóan az értékelői bánásmód hatása 

is korlátozottabb, mint a procedurális igazságosságé. Roch és Shanock (2006), 

Colquitthez (2001) és Greenberghez (1993) hasonlóan a vezetői igazságosságon belül 

megkülönbözteti az interperszonális és az információs igazságosságot. Az 

interperszonális igazságosság a vezetői bánásmódra, míg az információs igazságosság a 

döntések vezetői magyarázatára vonatkozik. Vizsgálatuk eredményei alapján az 

információs igazságosság a szervezeti támogatás és a vezető-beosztott közötti kapcsolat 

megítélését, míg az interperszonális igazságosság kizárólag az utóbbit befolyásolta.  
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Brockner, Wiesenfeld és Martin (1995) több tanulmányt is áttekintett a szervezeti 

igazságosság témakörében, amelyek a procedurális és a disztributív igazságosság 

hatásait elemezték, úgy, mint elkötelezettség, munkahely elhagyás szándéka, 

teljesítmény. Véleményük szerint a folyamat igazságossága akkor válik fontossá, akkor 

befolyásolja a szervezeti és munkához fűződő attitűdöket, ha az elosztás kimenete 

kedvezőtlen. Ha a dolgozó például méltánytalannak tartja a fizetését, akkor a szervezet 

és munka iránti attitűdje attól függ, hogy a folyamatokat igazságosnak ítéli-e. Brockner 

és Wiesenfeld (1996) vizsgálatának eredményei megerősítik a tanulmányok alapján 

levont következtetésüket, miszerint a disztributív és a procedurális igazságosság közötti 

interakciónak köszönhetően helyzettől függően eltérően alakulnak az észlelt 

igazságosság hatásai. 

Cobb és Frey (1996) a procedurálisan igazságos vezetés és a fizetés hatását vizsgálták a 

vezetés észlelt igazságosságára, valamint az alkalmazott és a vezető közötti kapcsolatra. 

Ha a vezetési eljárások igazságosak, akkor az alkalmazottak igazságosnak észlelték a 

vezetést és kedvezőbbnek találták a vezetővel való kapcsolatukat. Amikor a vezető 

igazságtalanul hozza meg a döntéseit, akkor az alkalmazottak még akkor is 

igazságtalannak tartják vezetőjüket, ha esetleg az adott döntés (fizetés) kedvező volt.  

Cobbhoz és Freyhez hasonlóan Greenberg (1990) szintén a procedurális igazságosság 

hatását igazolta. Vizsgálatában a fizetéscsökkentést, valamint fizetési megszorításokat 

követő magyarázat minőségében és mennyiségében megnyilvánuló különbségek eltérő 

hatásokat váltottak ki a vizsgált vállalatokban. A hiányos magyarázatok, illetve a 

magyarázatok teljes hiánya a szervezeti lopások számának növekedéséhez, míg a 

megfelelő érzékenységgel és részletességgel tálalt indoklás megértéshez, és így a 

lopások számának mérséklődéséhez vezetett. 

A méltányos bánásmód következménye lehet még, hogy csökken a szervezet elhagyás 

szándéka, vagy a szervezeti panaszok száma. Ugyanakkor a méltánytalan bánásmód, 

vagy az elosztás igazságtalan eredménye szabotázshoz, lopáshoz valamint szervezeti kár 

okozásához vezethetnek (Greenberg, 1990). 

Tang és Sarsfield-Baldwin (1996) a disztributív igazságosság és a munkahelyi 

elégedettség, valamint az eljárás igazságossága és a szervezeti elkötelezettség között 

talált összefüggést, ami az előzőekben bemutatott vizsgálatok eredményeitől annyiban 

tér el, hogy szerintük a disztributív igazságosság nemcsak a fizetéssel való 

elégedettségre, hanem a munkahelyi elégedettségre is hatást gyakorol. 



 73

Zala (2000) eredményei alapján, előzetes feltételezésével ellentétesen arra a 

következtetésre jutott, hogy bár az anyagi tényezők és az elosztás igazságossága a hazai 

viszonyok között központi jelentőségű lehet, az igazságossági ítéletek 

meghatározásában mégsem játszik döntő szerepet. A procedurális igazságosság 

túlsúlyát a vizsgálatok többsége megerősítette, azon belül azonban Zala (2000) 

eredményei alapján a bánásmód elemei valamint a vezető és a beosztott közötti bizalom 

a legfontosabb a kontroll gyakorlásának a lehetőségével szemben. A szervezeti 

igazságosság megítélését pedig legjobban a vezető-beosztott közötti bizalom szintje 

jelezte előre. A bizalom kialakulásában Greenberg (1993) modellje alapján a procedúra 

strukturális és szociális elemei, valamint az elosztás nem anyagi tényezői jelentős 

szerepet töltenek be, mindamellett, hogy a bizalom jelentős hatást gyakorol az elosztás 

és a procedúra észlelt igazságosságára. Kernan és Hanges (2002) eredményei szerint 

pedig a vezetőhöz köthető interperszonális és az információs igazságosság elemei 

szoros összefüggésben állnak a vezetésbe vetett bizalommal. 

Zala (2000) nemcsak az észlelt igazságosság előzményeit, hanem annak hatásait is 

elemezte. Eredményei a nemzetközi kutatásokkal összhangban a szervezeti 

igazságosság szignifikáns kapcsolatát támasztották alá az elkötelezettséggel és az 

önkéntes szervezeti hozzájárulással, a szerepen kívüli viselkedéssel. 

Összegezve a különböző kutatások eredményeit a procedurális igazságosság hatásai 

sokkal komplexebbek, szerteágazóbbak, mint a disztributív és az interperszonális 

igazságosságé. A procedurális igazságosság hatására növekedhet a vezetőbe vetett 

bizalom, a szervezeti elkötelezettség, a munkahelyi elégedettség és az egyén 

teljesítménye. Nemcsak egyéni, hanem szervezeti szinten is nő a teljesítmény, mivel az 

önkéntes szervezeti hozzájárulásnak köszönhetően az egyén munkahelyi kötelezettségén 

túl külön feladatokat is vállal, szükség esetén munkatársainak is segít, ami mind a 

szervezeti teljesítmény javítását szolgálja (Moorman, 1991). 

A teljesítményértékelés észlelt igazságossága a teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

attitűdökre, a motivációra és a teljesítményre, valamint a szervezeti attitűdökre is 

hatással lehet. 

A TÉR észlelt igazságossága legdirektebben a teljesítményértékelés dolgozók általi 

elfogadottságával és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos elégedettséggel áll 

összefüggésben. Taylor és munkatársai (1995) által végzett vizsgálat eredményei azt 

igazolták, hogy a megfelelő folyamatokkal jellemezhető TÉR-t (Folger, Konovsky és 

Cropanzano (1992) megfelelő folyamat megközelítése alapján), sokkal 
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igazságosabbnak, az értékelést magát pontosabbnak, megfelelőbbnek ítélték, 

pozitívabban viszonyultak a teljesítményértékeléshez és sokkal jellemzőbb volt a 

szervezetnél maradás szándéka. A vezetők attitűdjei, válaszai szintén pozitívabbak 

voltak a TÉR-rel kapcsolatban, és sokkal kevésbé volt jellemző az értékelés 

eredményeinek szándékos torzítása. 

Roberts és Reed (1996) szintén pozitív kapcsolatot talált a teljesítményértékelés 

következményeinek elfogadása, a TÉR-rel való elégedettség és a vezető gyakori 

értékelése, az értékelt teljes mértékű bevonása között. Minél jellemzőbb volt tehát a 

rendszeres értékelés, a kétirányú kommunikáció és az értékelt bevonása az értékelési 

folyamatba, annál inkább elfogadták az értékeltek az értékelés eredményét, valamint 

magát a TÉR-t. Az értékeltek bevonásának jelentőségét támasztja alá egy metaanalízis 

is, mely szerint (Cawley, Lewy, id. Cleweland, Murphy, 1995) a participáció és a 

rendszerrel való elégedettség közti kapcsolat viszonylag erős, de ezt a kapcsolatot 

befolyásolja a képzettség, valamint a 3. 2. 6. fejezetben ismertetett szervezeti kultúra is. 

Az alacsonyan képzetteknél erősebb az összefüggés a participáció és az elégedettség 

között, ami azzal magyarázható, hogy az alacsonyabban képzettek (ellentétben a 

magasan képzett, és feltehetően magasabb pozíciókat betöltőkkel) valószínűleg nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak a szervezeti döntésekbe történő bevonásnak.  

Latham és Sejits (1997) eredményei alapján az értékelő eszköz formája is hatással van a 

TÉR észlelt igazságosságára. Igazságosabbnak találták a dolgozók a TÉR-t, ha 

magatartás alapú értékelő skálát (BOS, BARS) használtak a teljesítmény 

visszajelzéséhez, mint amikor tulajdonságskála segítségével értékelték egymást. 

Nemcsak a teljesítményértékeléssel, hanem a szervezettel kapcsolatos attitűdöket is 

befolyásolja a TÉR észlelt igazságossága. Erdogan (2002) szerint a disztributív 

igazságosság inkább az értékelés kimenetével való elégedettséget tükrözi vissza (pl. az 

értékelés eredménye, következménye), ezért jut arra a következtetésre, hogy az elosztás 

igazságossága a rendszer egészének megítélésében nem tölt be jelentős szerepet. 

Számtalan tanulmány (Folger, Konovsky 1989; Taylor et al, 1995; Korsgaard, 

Robertson 1995; Magner, Welker, Johnson, 1996) eredménye alapján a TÉR észlelt 

igazságossága a vezetőbe vetett bizalom és a szervezeti elkötelezettség mértékére, 

valamint a szervezetnél maradás szándékára is hatást gyakorolhat. Bár a korrelációs 

eredmények alapján nem tudjuk pontosan megmondani, hogy az eleve elkötelezettebb 

dolgozók vélekednek pozitívabban a TÉR igazságosságáról, vagy a TÉR észlelt 

igazságosságának köszönhető részben a szervezet iránti elkötelezettség. Ez utóbbit 
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igazolni látszanak Taylor és munkatársai (1995) által végzett longitudinális vizsgálat 

eredményei. Kutatásukban a kísérleti csoport számára új, igazságos értékelési rendszert 

vezettek be, míg a kontroll csoportnál a régi rendszer működött. Azoknál, akiknél az új, 

igazságos értékelési rendszert alkalmazták három évvel később is szignifikánsan 

magasabb volt a szervezetnél maradt dolgozók aránya, mint a régi értékelési 

rendszerben értékelteknél.  

Leung, Su és Morris (2001) vizsgálatai alapján a procedurális igazságosság hatásait 

tekintve érdemes megkülönböztetni a vezető, illetve a szervezeti eljárások észlelt 

igazságosságát, mivel eltérő hatásokat eredményeznek. Eredményeik alapján például az 

értékelő vezető igazságos bánásmódja mind a vezető, mind a szervezet irányába 

megnyilvánuló attitűdökre kedvező hatást gyakorolt, míg a szervezetre jellemző 

igazságos eljárás kizárólag a szervezettel kapcsolatos attitűdöket befolyásolta pozitívan. 

Cropanzano és munkatársai (2002) vizsgálatának eredményei alapján a procedurális és 

az interakciós igazságosság hatásai eltérnek egymástól. A teljesítményértékelési eljárás 

igazságossága a felső vezetésbe vetett bizalomra, a TÉR-rel való elégedettségre, 

valamint a szervezeti elkötelezettségre, míg az interakcionális igazságosság a vezetővel, 

a teljesítményértékelő beszélgetéssel és az értékelés eredményével való elégedettségre, 

valamint a viselkedésváltoztatási szándékra gyakorolt hatást. A vezető-beosztott közötti 

bizalom azonban hatással volt arra, hogy az interakciós igazságosság milyen 

következményekkel járt. Fulk és munkatársai (1985 id. StrÅberg et al, 2007) szintén a 

vezetőbe vetett bizalom szerepét emelték ki, véleményük szerint azonban a 

teljesítményértékelés igazságosságának egészét befolyásolja a vezető-beosztott közötti 

bizalom.  

A szervezeti bizalom szintje is jelentős hatást gyakorol az értékelési gyakorlatra, az 

értékelés következményeire. A bizalom szervezeti kontextusban, annak a mértékét 

jelöli, amilyen mértékben a vezetők úgy gondolják, hogy igazságos, megfelelő értékelés 

történik a szervezetben.Úgy tűnik, hogy mind a bizalom, mind a félelem hatással van az 

értékelés eredményeinek pszichometriai minőségére (az értékek torzításának 

mértékére), illetve az értékeléssel szembeni attitűdre. Az alacsony bizalomszinttel 

jellemezhető szervezetekben az értékelések torzítása, valamint a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos negatív attitűd jellemző. Lawler (Murphy, 

Cleveland, 1995) szerint a bizalom akkor még fontosabb, amikor az értékelést 

előléptetési, jutalmazási, adminisztratív céllal használják, mint amikor a visszajelzés a 

fő cél. Longenecker, Gioia és Sims (1987) szerint a szervezeti bizalom abban az esetben 
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volt a legmagasabb, amikor jó munkahelyi légkör és vezető-beosztott közötti 

munkakapcsolat, jól meghatározott értékelési szabályok, konkrét, tényekre alapozott 

visszajelzés valamint politikai manipulációval szembeni intolerancia jellemezte a 

szervezetet.  

Összegezve az eddigi eredményeket, ha a dolgozók az értékelési eljárást igazságosnak 

észlelik, akkor elkötelezettebbek lesznek (Greenberg 1990; Bryan et al. 1993), és 

nagyobb valószínűséggel fogadják el az értékelés eredményét (Roberts, 2003), még ha 

az rájuk nézve nem is túl kedvező. 

A teljesítményértékelés észlelt igazságossága nemcsak a TÉR-rel és a szervezettel 

kapcsolatos attitűdökre, hanem a motivációra és a teljesítményre is hatást gyakorol. A 

motivációra kifejtett hatással kapcsolatos eredmények azonban ellentmondásosak. 

Taylor és munkatársai (1995) úgy találták, hogy a TÉR észlelt igazságosságának 

manipulálása, fokozása nincs hatással a motivációra. A legkisebb összefüggést azonban 

nem a motiváció, hanem TÉR észlelt igazságossága és a teljesítmény között találták 

(Nathan et al, 1991). Laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján bizonyos 

teljesítménynövekedéssel jár az értékelő beszélgetésben való részvétel, de ezeket az 

eredményeket szervezeti környezetben nem sikerült megismételni. Taylor és 

munkatársai szerint a teljesítményt meghatározó tényezők összetettsége miatt a TÉR 

észlelt igazságossága inkább az attitűdökre van nagyobb hatással úgy, mint az 

elégedettség, vagy az elkötelezettség, és nem a teljesítményre. Bár az egyéni 

teljesítmény a vizsgálatok többségének eredményei alapján nem növekedett a TÉR 

észlelt igazságosságával összefüggésben, a szervezeti szintű teljesítmény azonban igen, 

a szervezetben mutatott önkéntesség (OCB) hatására. 

2. 3. 4. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS IGAZSÁGOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATI MODELLJE 

Az igazságosság taxonómiájáról, kritériumairól és hatásairól a szakirodalomban 

található elméleti megközelítések és vizsgálati eredmények eltérnek egymástól. 

Véleményem szerint azonban ez nem meglepő, mivel igen nehéz egy általános érvényű 

és minden helyzetre alkalmazható igazságossági modell felállítása. Az igazságosság 

struktúrája, az igazságosság faktorainak hatásai, a hatásokat módosító változók a 

szervezeti kultúra, a vizsgált szervezeti folyamat, rendszer (pl. teljesítményértékelési, 

kiválasztási, kompenzációs rendszer, szervezeti változtatás, leépítés stb.) függvényében 

eltérhetnek egymástól. Mindezek mellett az is eltérő eredményekhez vezet az 

igazságosság összetevőinek vizsgálatkor, hogy a vizsgálati cél függvényében a 
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vizsgálatba bevont változók, kérdőívitemek száma és tartalma jelentősen eltérhet 

egymástól, aminek eredményeként a kapott faktorok száma és tartalma szintén 

különböző.  

A szakirodalom és a fókuszcsoportos vizsgálatok alapján felállított modellem a 

teljesítményértékelés igazságosságának összetevői, az igazságosság hatásai és a 

hatásokat moderáló változók közötti összefüggéseket foglalja össze. 

 

1. Az igazságosság összetevőiről alkotott elképzelések leginkább a három, illetve a négy 

faktoros modellt támasztják alá. Feltételezésem szerint a magyar szervezetek 

többségében a szervezeti és a vezetői eljárás nehezen választható szét egymástól a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatban, ezért a modellben a disztributív, a procedurális és 

az interperszonális faktorokat különböztetem meg egymástól. Az igazságossági faktorok 

között véleményem szerint kölcsönös kapcsolat van. A vezető bánásmódja, az eljárás 

elemei hatással lehetnek az értékelés eredményének észlelt igazságosságára, de az 

értékelés eredményének igazságossága is befolyásolhatja az eljárás és a vezetői 

bánásmód igazságosságának megítélését. 

2. Az értékelő vezető központi szerepet játszik a teljesítményértékelésben, így a vezető 

iránt érzett bizalom és tisztelet a TÉR észlelt igazságosságára is jelentős hatást 

gyakorol. A vezető-beosztott közötti bizalmat a nyílt kommunikáció, a döntéshozatali 

folyamatban való részvétel és az őszinte vélemény nyilvánítás lehetősége, a vezető 

neutralitása, a beosztottak érdekeinek képviselete valamint a dolgozók jogainak 

tiszteletbentartása alapozza meg, amelyek az interperszonális és a procedurális 

igazságosság részét képezik. Véleményem szerint az elosztás, az eljárás és a bánásmód 

észlelt igazságossága egyrészről előfeltétele másrészről pedig következménye a vezető-

beosztott közötti bizalomnak. A bizalom kialakulásában fontos szerepet játszik a vezető 

igazságossága, de a vezető-beosztott közötti bizalom is hatással van arra, hogy 

mennyire észleli igazságosnak a dolgozó a vezetői eljárást, bánásmódot, illetve az 

elosztás eredményét. 

3. A szervezeti kultúra a szervezet működésére, a szervezet tagjainak magatartására, a 

vezető-beosztott közötti bizalomra és a teljesítményértékelési gyakorlatra is hatást 

gyakorol. A vezető-beosztott közötti bizalom kialakulását a szervezet formalizáltsága, a 

nagy hatalmi távolság, illetve az irányító, kontrolláló vezetési stílus negatívan, míg a 

közvetlen, megértő vezetési stílus, a kis hatalmi távolság pozitívan befolyásolja. 
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A teljesítményértékelési gyakorlat igazságos működésében a teljesítményorientáció 

mértéke mindenképpen meghatározó szerepet játszik. Ezen túl a hatalmi távolság, 

illetve a humánorientáció mértéke az, amely összefüggésben állhat az értékelői 

eljárással és bánásmóddal, valamint ezek észlelt igazságosságával. 

4. Az elégedettség és az igazságosság közötti szoros kapcsolatot több vizsgálat is 

igazolta. Az általam felállított modellben a TÉR igazságossága leginkább a TÉR-rel, 

míg az értékelő vezető igazságossága a vezetővel való elégedettséggel áll szoros 

összefüggésben. Az általános munkahelyi elégedettség és a szervezeti elkötelezettség 

bármilyen konkrét munkahelyi kérdéssel kapcsolatos dolgozói attitűdökre hatást 

gyakorolhat, így feltételezésem szerint a teljesítményértékeléssel és a vezetővel való 

elégedettséggel is szoros összefüggésben van.  

 
 

1. ábra A teljesítményértékelés igazságosságának vizsgálati modellje 
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3. VIZSGÁLATI KÉRDÉSEK - HIPOTÉZISEK 

A téma összetettsége több hipotézis megfogalmazására ad lehetőséget, amelyek 

vizsgálata az összefüggések mélyebb megértését segíti. Így annak ellenére, hogy három 

fő téma mentén halad a vizsgálatom az általánosan megfogalmazható releváns 

hipotézisek köre ennél jóval szélesebb. 

Hipotéziseim a következők: 

1. A szervezeti igazságossággal foglalkozó kutatók abban egyetértenek, hogy az 

igazságosságon belül megkülönböztethetjük a disztributív (Deutsch, 1982) és a 

procedurális igazságosságot (Thibaut, Walker, 1975; Greenberg, 1987; Folger, 

Konovsky, 1989) valamint a kevésbé pontosan definiált interperszonális, vagy 

interakciós igazságosságot (Cobb, Vest, Hills, 1997). Greenberg (1993) azonban nem 

három, hanem négy faktort különböztet meg az igazságosságon belül, és a disztributív 

valamint a procedurális igazságosság strukturális és szociális aspektusát külön kezeli. 

Roch és Shanock (2006), Brokner, Wiesenfeld (1996) és Colquitt (2001. id Roch, 

Shanock 2006) eredményei Greenberg (1993) négy faktoros modelljét támasztják alá. 

A teljesítményértékelés észlelt igazságosságának megközelítéseiben a folyamatra sokkal 

nagyobb hangsúly helyeződik, és ez az asszimmetria mind a kutatásokban, mind a 

különböző elméleti felvetésekben is érzékelhető (Greenberg, 1986; Folger, Konovsky, 

Cropanzano, 1992; Erdogan, Kraimer, Linden, 2001). Greenberg (1993) négy faktoros 

megközelítésével összhangban Erdogan és munkatársai (2001) a procedurális 

igazságosságon belül megkülönböztetik a vezetői és a szervezeti eljárás igazságosságát.  

Blader és Tyler (2003) azonban a procedurális igazságosságot nem kettő hanem négy 

faktorral magyarázza, amelyben nemcsak a döntéshozatali folyamaton, hanem a 

bánásmódon belül is különbséget tesznek a szervezeti és a vezetői aspektus között. A 

döntéshozatal két faktora megegyezik Erdogan és munkatársai (2001) valamint 

Greenberg (1993) által leírt procedurális igazságosság két elemével, míg a bánásmód 

vezetői aspektusa Greenberg interperszonális, illetve Bies, Moag (1986 id. Bernerth et 

al, 2007) által leírt interakciós igazságosságnak feleltethető meg.  

Greenberg (2004) az igazságosság és a stressz közötti összefüggéséről szóló cikkében 

azonban már csak három faktorról beszél, amelyek nem különböztetik meg a szervezeti 

és a vezetői eljárás elemeit. Az igazságosság taxonómiáját véleményem szerint a 

nemzeti, szervezeti kultúra, a szervezet tevékenysége és mérete, illetve az igazságosság 
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vizsgálatának fókuszában álló terület (például teljesítményértékelés, kiválasztás, 

kompenzáció, szervezeti változtatás, leépítés stb.) jelentős mértékben meghatározza. A 

magyar teljesítményértékelési rendszerek egyik működési sajátossága az, hogy a vezetői 

és a szervezeti eljárás nem különül el élesen egymástól. A szervezeti szinten 

meghatározott TÉR jellemzők többségének gyakorlati megvalósítása az értékelő 

vezetők kezében van, ami persze szoros összefüggésben állhat a szervezeti kultúra, a 

szervezeti folyamatok jellemzőivel. A disztributív és procedurális igazságosság mellett 

az igazságosság harmadik faktora, az interperszonális igazságosság véleményem szerint 

a vezető személyéhez szorosan kötödő vezetői bánásmódra vonatkozik és a döntések 

magyarázatát nem foglalja magában, amit esetleg a szervezeti jellemzők 

befolyásolhatnak. 

1. Az igazságosság Greenberg által leírt négyfaktoros modellje magyar mintán nem 

igazolható, mivel a teljesítményértékeléssel kapcsolatos szervezeti és a vezetői eljárás 

elemei nem különíthetők el élesen egymástól. Ezért a disztributív, procedurális és 

interperszonális igazságosságot megkülönböztető háromfaktoros modell nyer 

bizonyítást. 

 

2. A teljesítményértékelés igazságosságának disztributív tényezői vonatkozhatnak az 

értékelés eredményére (konkrét minősítés, értékelés), az értékelés eredményét 

meghatározó elosztási elvre, illetve az értékelés következményére (jutalom, 

fizetésemelés, képzés, elbocsátás). A disztributív igazságosság biztosítása - akár az 

értékelés eredményére, akár az értékelés következményére gondolunk – nagyon nehéz 

feladat. Szinte lehetetlen olyan döntést hozni, amely nem sérti a dolgozók anyagi 

érdekeit, az értékeléssel megszerezhető javakat, jutalmakat, illetve az egyén 

önértékelését, az értékelés eredménye által befolyásolt nyilvános és privát énképet.  

Erdogan (2002) szerint a disztributív igazságosság az értékelés eredményének 

méltányosságát, illetve az értékelés kimenetével való elégedettséget befolyásolja, míg a 

TÉR egészének megítélésében nem tölt be jelentős szerepet. A disztributív 

igazságtalanság, az értékelés méltánytalan eredménye, következménye bár mélyen 

érintheti az egyént, a TÉR igazságosságának megítélését a procedurális és 

interperszonális igazságosság elemei, azon belül pedig leginkább az értékelői eljárás 

befolyásolja. 

Véleményem szerint azonban abban az esetben, ha a dolgozó méltánytalannak tartja az 

értékelés eredményét, ha az elvárthoz képest negatívabb értékelést kapott, akkor a 
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disztributív igazságosság jelentősebb szerepet játszik a TÉR észlelt igazságosságában, 

mint akkor, ha a dolgozót nem érintette kedvezőtlenül az értékelés eredménye. 

2. a. A TÉR észlelt igazságosságára a procedurális igazságosság jelentősebb hatást 

gyakorol, mint a disztributív igazságosság. 

2. b A TÉR észlelt igazságosságára az interperszonális igazságosság jelentősebb hatást 

gyakorol, mint a disztributív igazságosság. 

2. c. A disztributív igazságosság jelentősebb hatást gyakorol a TÉR észlelt 

igazságosságára, ha az értékeltet negatívan érintette az értékelés eredménye. 

 

3. Greenberg (2004) vizsgálatának eredményei alapján a disztributív igazságosság 

megítélését a procedurális és az interakciós/interperszonális igazságosság képes 

befolyásolni. 

Az értékelés eredményének észlelt igazságosságát Dipboye, de Pontbriand (id. Bryan et 

al, 1993) és Robert (2003) vizsgálatának eredményei alapján az értékelési eljárás észlelt 

igazságossága is befolyásolja, mivel az értékeltek sokkal inkább elfogadják a negatív 

értékelést is, ha magát az eljárást fairnek találják. Ha az értékelési eredmény rosszabb, 

mint amit méltányosnak tartott volna az értékelt a befektetett erőfeszítései, valamint az 

elvégzett munka mennyisége és minősége alapján, akkor az eredmény méltányosságát 

az eljárás igazságossága, illetve a vezető megfelelő bánásmódja képes pozitívan 

befolyásolni. 

3. a. Az értékelési eredmény méltányosságára a procedurális és az interperszonális 

igazságosság is hatással van. 

3. b. A vártnál rosszabb értékelési eredmény esetén az eredmény méltányosságának a 

megítélésre az interperszonális és a procedurális igazságosság hatással van. 

 

4. A TÉR észlelt igazságosságában a szakirodalom és a fókuszcsoportos vizsgálatok 

eredményei alapján a teljesítményértékelés következményeinek kulcsszerepe van. Ha a 

teljesítményértékelés nincs hatással semmire, ha az értékelés következményei nem 

felelnek meg a dolgozói elvárásoknak és nem illeszkednek a szervezeti kultúra 

sajátosságaihoz, akkor mindez kedvezőtlenül befolyásolja a TÉR egészének megítélését. 

A teljesítményértékelési rendszer kialakításának egyik kérdéses pontja, hogy az 

értékelés eredménye mire legyen hatással: a fizetés, a jutalom meghatározására, a 

képzésre, az elbocsátásra, vagy az előléptetésre, a karriertervezésre. A fókuszcsoportos 
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vizsgálatok során megfogalmazódó ellentmondásos vélemények részben megegyeztek a 

szakirodalomban sokat taglalt kérdéssel, mégpedig az „adminisztratív” és a „fejlesztő” 

célok összeegyeztethetőségének nehézségeivel. Az adminisztratív céllal bevezetett 

rendszer olyan külső elismeréssel függ össze, mint a fizetési szint, a jutalom 

megállapítása vagy az előléptetés, míg a fejlesztő célú értékelés során az elbeszélgetés 

játssza a főszerepet, a hangsúly pedig az értékelt személy jövőbeli fejlődésén van. A 

fókuszcsoportos vizsgálat és az interjúk során elhangzó vélemények azonban azt 

erősítették meg bennem, hogy a kizárólag fejlesztéssel összekötött TÉR esetén az 

értékelés anyagi vonzatát hiányolják a dolgozók, míg a csak fizetés, jutalom 

meghatározására használt értékelésnél, pedig az értékelés eredményein alapuló 

fejlesztést. Ezért arra kerestem a választ, hogy a dolgozók hogyan észlelik az értékelés 

következményeit, és ez milyen összefüggésben van az értékelés következményének 

igazságosságával.  

4. a. A TÉR észlelt igazságosságára hatással van az értékelés következményének 

igazságossága.  

4. b. Az értékelés következményeit akkor tartják igazságosabbnak az értékeltek, ha az 

értékelés közvetlen hatással van mind a fizetésre, jutalmazásra és a képzésre/fejlesztésre 

is. 

 

5. A vezetőbe vetett bizalom alapja a vezető szavahihetősége, méltányos bánásmódja, 

hitelessége, jóindulata és a dolgozókkal való törődése. Mishra és Morrissey (1990 id. 

Gilbert, Li-Ping, 1998) a vezetőbe vetett bizalom kialakulásában a kommunikáció 

nyíltságát, őszinteségét, a dolgozók döntéshozatali folyamatba való bevonását, az 

érzések és érzelmek kifejezésének a lehetőségét, illetve az információk megosztását, a 

döntések magyarázatát emelik ki, amelyek az igazságosság észlelésére is jelentős hatást 

gyakorolnak.  

Az igazságosság és a bizalom közötti összefüggés vizsgálatának eredményei (Brockner 

et al, 1997; Zala, 2000) alapján a bizalom az igazságossági ítélet kialakításában 

központi szerepet tölt be. A vezető-beosztott közötti bizalom Fulk és munkatársainak 

(1985 id. StrÅberg et al, 2007) véleménye szerint a teljesítményértékelés 

igazságosságának egészét, Cropanzano és munkatársainak (2002) eredményei alapján 

elsősorban az interakciós igazságosságot befolyásolja. Feltételezésem szerint a bizalom 

mind a teljesítményértékelési rendszer, mind az értékelő vezető észlelt igazságosságára 

jelentős hatást gyakorol. 



 83

5. A vezető-beosztott (értékelő-értékelt) közötti bizalom kiemelkedő hatást gyakorol  

a. a teljesítményértékelési rendszernek (TÉR) 

b. az értékelés következményének 

c. az értékelés eredményének 

d. és a vezető értékelői magatartásának észlelt igazságosságára. 

 

6. A preferált elosztási elvre a nemzeti-, szervezeti kultúra, valamint az egyéni tényezők 

is hatással lehetnek (Bond, 1982 id. Mező, Kovács, 1999). Magyarországon, de 

legfőképp a közszféra szervezeteiben még mindig nem működik a differenciált, 

teljesítményfüggő jutalmazás, javadalmazás annak ellenére, hogy a szervezetek 

többségében a TÉR bevezetésével a differenciálás „feltételei” adottak.  

A szervezetben preferált elosztási elv leginkább az elosztás tekintetében érintett 

rendszereket befolyásolja úgy, mint az ösztönzési, kompenzációs-, illetve a 

teljesítményértékelési rendszer. Az egyenlőség elvének preferenciája nem kedvez a 

teljesítményértékelés alapján meghatározott differenciált javadalmazási, jutalmazási 

rendszer működésének, így ilyen esetben az egyenlősítő tendencia érvényesül a 

teljesítményben megmutatkozó különbségek ellenére. Berkics, Bíró (2006) eredményei 

alapján a méltányosság elve elfogadottabb a versenyszférában, mint a közszférában.  

6. A közszférában a méltányosság elve helyett az egyenlőség elvét részesítik előnyben a 

dolgozók. Ez valószínűleg összefüggésben áll azzal, hogy a teljesítményértékelés 

alapján meghatározott fizetés, jutalmazás kevésbé elfogadott a közszférában, mint a 

versenyszférában. 

 

7. A szervezeti kultúra minden területen érezhető hatást gyakorol a szervezet 

működésére, a szervezet tagjainak magatartására, és ezáltal a teljesítményértékelési 

gyakorlatra is. A teljesítményértékelés sikerét, kudarcát, működésének jellegzetességeit 

a szervezeti kultúrajellemzők alapjaiban határozzák meg, és állandó hatást gyakorolnak 

rá. A teljesítményorientáció és a humánorientáció alacsony szintje, a rövid távú 

időorientáció valamint a nagy hatalmi távolság gátját képezik a fejlesztés orientációjú, 

és ösztönző teljesítményértékelés megvalósításának (Takács, 2002/a). A szervezeti 

kultúrák illetve szubkultúrák jellemzőben tapasztalható eltérések a 

teljesítményértékelési gyakorlatban is különbségeket eredményezhetnek. A 

teljesítményértékelési gyakorlat jellemzőivel, a TÉR észlelt igazságosságával 
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véleményem szerint leginkább a szervezetre jellemző teljesítményorientáció mértéke áll 

szoros összefüggésben. Egy szervezetben ahol elvárás a teljesítmény folyamatos 

javítása, és a dolgozók teljesítmény szerinti jutalmazása jellemző, valószínűbb az 

értékelési eredmény méltányossága, az elvárások pontos meghatározása, a gyakori, 

konkrét visszajelzés, az értékelési kritériumok relevanciája és az értékelő 

elfogulatlansága (disztributív, procedurális és interperszonális igazságosság).  

A hatalomtól való távolság leginkább a teljesítményértékelő beszélgetést, a nyílt, 

őszinte párbeszéd és véleménykifejezés lehetőségét (interperszonális igazságosság) 

valamint a gyakori, konkrét visszajelzést, az értékelt munkájának alapos ismeretét 

(procedurális igazságosság) befolyásolhatja. A dolgozók egymással való törődése, 

tapintatos magatartása, tehát a humánorientáció mértéke az értékelő stílusával, 

bánásmódjával (interperszonális igazságosság) lehet szoros összefüggésben.  

7. A szervezeti kultúra egyes dimenziói összefüggést mutatnak a teljesítményértékelési 

gyakorlat jellemzőivel, a teljesítményértékelés észlelt igazságosságával.  

7. a. A teljesítményorientáció pozitív hatást gyakorol a disztributív, a procedurális és az 

interperszonális igazságosságra. 

7. b. A hatalomtól való távolság negatív hatást gyakorol a procedurális és az 

interperszonális igazságosságra. 

7. c. A humánorientáció pozitív hatást gyakorol az interperszonális igazságosságra . 

 

8. A szervezeti sajátosságok, a szervezeti kultúra jellemzői az igazságosság normáira, az 

igazságossággal kapcsolatos elvárásokra, valamint az igazságossági ítéletre is hatást 

gyakorolnak. Ezért a közszféra és a versenyszféra szervezeti egységeiben, valamint a 

szervezeti kultúra eredmények alapján meghatározott kultúra klaszterekben a TÉR és az 

értékelő észlelt igazságosságát az igazságosság faktorai és a vezető-beosztott közötti 

bizalom eltérő súllyal határozzák meg.  

Brockner és munkatársainak (2001) eredményei alapján a véleménynyilvánítás 

lehetősége és a döntéshozatali folyamatban való participáció a hatalomtól való távolság 

függvényében gyakorol hatást a procedurális igazságosságra. Ezért a participáció hiánya 

a kis hatalmi távolsággal jellemezhető kultúrában eredményez igazságtalanságot. Így 

valószínűleg a TÉR észlelt igazságosságát szintén a kis hatalmi távolsággal 

jellemezhető kultúrában befolyásolja a véleménykifejezés lehetősége. 

Zala (2000) eredményei alapján a szervezeti igazságossági ítéletet legjobban a bizalom 

szintje jelezte előre, véleményem szerint azonban a szervezeti kultúra függvényében a 
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bizalom szerepe, jelentősége eltérő lehet. Feltételezésem szerint nagy hatalmi távolság 

esetén a TÉR és az értékelő észlelt igazságosságát a bizalom sokkal jobban befolyásolja, 

mivel ebben az esetben valószínűbb, hogy az értékeltek információhiány következtében 

sokkal inkább bizalmi alapon alkotnak véleményt. 

8. Hipotézisem szerint szervezeti kultúrától függően a TÉR észlelt igazságosságának 

kritériumai eltérnek egymástól. 

8.a. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető szervezeti kultúrákban a véleménykifejezés 

lehetősége nem gyakorol jelentős hatást a TÉR észlelt igazságosságára. 

8. b. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető szervezeti kultúrákban a bizalom központi 

szerepet játszik a TÉR észlelt igazságosságában. 

 

A felállított hipotéziseimet a szervezeti kultúra és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

attitűdöket feltáró kérdőíves vizsgálat eredményei alapján elemzem.  
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4. A VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

A szervezeti teljesítményértékelési gyakorlat jellemzőinek feltárásához a vizsgált 

szervezetek HR szakembereivel, valamint két szervezeti egységben a vezetővel interjút 

készítettem. Hipotéziseim teszteléséhez kérdőíves vizsgálatot végeztem. 

A teljesítményértékeléssel kapcsolatos attitűdöket, a teljesítményértékelés észlelt 

igazságosságát a szakirodalom és fókuszcsoportos1 vizsgálatok alapján összeállított 

kérdőívvel vizsgáltam.  

A szervezeti kultúra feltárásához kérdőíves módszert választottam a szervezeti kultúrák 

összehasonlítása, valamint a teljesítményértékelés és a szervezeti kultúra közötti 

összefüggések azonosítása miatt. 

Az alábbiakban az alkalmazott eszközöket, módszereket ismertetem. 

4. 1. A SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER FELTÁRÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

STRUKTURÁLT INTERJÚ KÉRDÉSEI 

A vizsgált szervezetek teljesítményértékelési rendszerének alapos ismerete 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a dolgozói vélemények elemzése és értelmezése 

megfelelő és megalapozott legyen. Ezért a vizsgált szervezetek HR vezetőivel, vagy HR 

szakembereivel interjút készítettem a teljesítményértékelési gyakorlat feltárása céljából. 

 

1. A teljesítményértékelési rendszer bevezetésével kapcsolatos kérdések  

- Milyen céllal vezették be a TÉR-t? Hogyan és kiknek kommunikálták a TÉR céljait? 

A teljesítményértékelés bevezetésének explicit és implicit céljai jelentős hatást 

gyakorolnak az értékelési gyakorlatra és az értékelés eredményein alapuló döntési 

folyamatokra. Az interjú keretein belül az explicit célok feltérképezésére nyílt 

lehetőségem, az értékelők és értékeltek implicit céljaira nem.  

A leggyakrabban megfogalmazott célok az ösztönzés illetve a fejlesztés, amelyek 

együttes megvalósítása általában jelentős akadályokba ütközik, így végül egyik vagy a 

másik cél válik hangsúlyossá az értékelés során. A kinyilvánított célok függvényében 

kíváncsi voltam, hogy mennyire találják igazságosnak az értékeltek az értékelés 

következményeit és magát a teljesítményértékelési folyamatot.  

                                                 
1 A kérdőíves felmérést megelőzően az értékeltek körében fókuszcsoportos vizsgálatokat végeztem a kérdőív 
tartalmi tesztelése, kiegészítése céljából. A fókuszcsoportos vizsgálatokat az „Elővizsgálatok” című fejezetben 
ismertetem.  
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Sokszor azonban nemcsak az egymásnak ellentmondó célok akadályozzák a TÉR 

megfelelő működését, hanem a teljesítményértékelési célok kommunikálásának hiánya 

is. Így a tisztázatlan célok bizalmatlansághoz és a célok találgatásához vezethet. Ezért 

fontosnak tartottam tisztázni, hogy a TÉR céljairól milyen formában, milyen 

részletességgel értesültek a szervezet dolgozói. 

 

- Az értékelő eszköz kialakításába, az értékelési kritériumok meghatározásába 

bevonták–e a szervezet dolgozóit? 

Az értékelési kritériumok meghatározásába, a kritériumok tartalmi definiálásába, 

pontosításába bevont értékelők (Gerákné Krasz, 2007) és értékeltek magáról az 

értékelési eszközről és tényezőkről sokkal pozitívabban nyilatkoznak. Az értékelési 

kritériumok elfogadása alapvető feltétele annak, hogy mind az értékelők, mind az 

értékeltek komolyan vegyék az értékelést. Ezért fontosnak tartottam feltárni, hogy kik 

és milyen mértékben lettek bevonva az értékelő eszköz kialakításába. 

 

- Milyen formában történt az értékelők felkészítése? A felkészítés mire irányult? 

A TÉR bevezetése előtt az értékelők megfelelő felkészítése elengedhetetlen. A 

szervezetek jelentős részében, azonban a vezetők felkészítése kimerül az értékelő 

eszköz tartalmáról szóló tájékoztatóban. Az értékelés céljának a tisztázása, a TÉR 

szükségességének az elfogadtatása, az értékelői kompetenciák fejlesztése, valamint az 

értékelői magatartással szembeni elvárások pontos meghatározása mind a fejlesztés 

részét képezheti, amelyek az ismeretek bővítése mellett attitűd- és viselkedésváltozást is 

eredményezhetnek. 

 

2. Az értékelési módszerrel, eszközzel kapcsolatos kérdések 

- Az értékeltek milyen tevékenységet végeznek?  

A TÉR megítélése, elfogadása, működése szempontjából érdemes feltérképezni az 

értékelendő tevékenység típusát, tartalmát. A teljesítmény értékelését támogató objektív 

kritériumok használatának lehetősége, a külső körülmények figyelembevétele mellett 

pozitívan befolyásolhatja az értékelést.  

 

- Milyen értékelési tényezőket tartalmaz az értékelőlap? Mindenkire egységes értékelési 

tényezők érvényesek, vagy adott munkakörre, személyre szabott, szabható? 
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A TÉR céljainak és a munkafeladatok jellegzetességeinek megfelelő értékelő eszköz 

kialakítása nélkülözhetetlen bár nem elégséges feltétele a jól működő 

teljesítményértékelésnek. Az értékelési tényezők értelmezésért, megfelelő 

alkalmazásáért már az értékelők a felelősek. 

Az értékelési tényezők lehetnek a kiemelt szervezeti célokhoz vagy a munkaköri 

feladatokhoz kapcsolódó teljesítménykövetelmények, kompetenciák (képességek, 

készségek, szakmai ismeret), objektív mutatószámok, kiemelkedő teljesítmények, hibák 

valamint a munkatársak munkához való hozzáállása, emberi viselkedése. 

 

- Elektronikus formában, vagy papíron történik az értékelés?  

Az értékeléssel kapcsolatban megfogalmazódó kritikák egyike a sok papírmunka, az 

értékelési eredmények összesítésének nehézségei, ami elektronikus támogatottsággal 

könnyen csökkenthető. Ezért kíváncsi voltam, hogy mely szervezetek rendelkeznek 

elektronikus támogatottsággal, mi a vélemény róla, mennyire használják ki a 

lehetőségeit. 

 

3. Milyen gyakran van értékelés? 

A szervezetek többségében évente egyszer van értékelés, de vannak olyan cégek, ahol 

félévente vagy negyedévente értékelik a dolgozók teljesítményét. Az értékelés 

gyakorisága összefüggésben lehet az értékelés céljával, de azzal is, hogy mennyire 

tartják fontosnak azt. A két vagy háromévente történő teljesítményértékeléssel (mint 

például a közszféra minősítési rendszerében) a szervezetek az értékelés értelmetlenségét 

kommunikálják. 

 

4. Kik értékelik a teljesítményt? 

Az értékelő általában az értékelt közvetlen felettese. A vezetőn kívül a dolgozó 

teljesítményét a közvetlen munkatársai és a külső ügyfelek is értékelhetik. A 360 fokos 

értékelésnél nemcsak az értékeltnél magasabb, vagy vele azonos szintű beosztásban 

dolgozók lehetnek értékelők, hanem a beosztottak feletteseiket is értékelhetik. A 360-os 

fokos értékelés része az önértékelés is, amelynek figyelembevételét a szervezeti kultúra 

és a vezető vezetési stílusa is befolyásolhatja. Az egyre gyakoribb projekt típusú 

munkavégzésnek köszönhetően a dolgozók adott projektek keretében, a szervezet 

különböző szervezeti egységeinek munkatársaival dolgoznak együtt. Így a projekt team 

tagjai közül kerülnek ki az értékelők. A többszereplős értékelések bár növelik az 
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értékelés objektivitását, összetettségét és ezáltal elfogadottságát is, azonban a szervezeti 

kultúrára jellemző belső hatalmi játszmák és konfliktuskerülés eredményeként csak a 

szervezetek kis hányadában kivitelezhetőek. Egy adott szervezet kultúráján túl a 

többszereplős értékelések által okozott adminisztrációs teher is hozzájárulhat a 360 

fokos értékelés meghiúsulásához. 

 

5. Az értékelés milyen következménnyel jár, mire van hatással? 

Az értékelés következményét általában a TÉR céljai határozzák meg, bár előfordulhat, 

hogy a nyilvános célok nem járnak együtt a szükséges következményekkel. Az, ha a 

következmények a TÉR céljainak függvényében alakulnak, még nem biztosítja a 

következmények elfogadását, mivel a szervezeti kultúra jellemzői a szervezetben 

elfogadott következményekre is hatást gyakorolhatnak, ezért nagyon fontos a szervezeti 

kultúrajellemzők és az értékelés következményeinek összehangolása. 

A teljesítményértékelés hatással lehet a fizetés %-os eltérítésére, a jutalom/bónusz 

szétosztására, a képzési terv összeállítására, az előléptetésre, a karriertervezésre, a 

munkafeladatok szétosztására, áthelyezésre, vagy az elbocsátásra. 

 

6. Felülvizsgálják a TÉR működését? 

A teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata irányulhat az értékelési tényezőkre, az 

értékelők értékelő magatartására vagy a dolgozók attitűdjére a rendszer egészével vagy 

annak egyes részeivel kapcsolatban. A felülvizsgálat történhet kizárólag a vezetők 

körében, de kiterjedhet az egész szervezetre is. A gyakorlatban azonban nagyon ritka, 

hogy a TÉR működtetése, a vezetők felkészítése, képzése mellett a rendszer 

felülvizsgálatára is időt fordítanának. A TÉR felülvizsgálata azonban hozzájárulhatna 

ahhoz, hogy az eredmények alapján megfogalmazott változtatási javaslatok 

megvalósításával a TÉR elfogadottabb legyen, és eredményesebben működjön.  

 

4. 2. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDŐÍV – TÉR-KÉP 

Az igazságosnak tartott elosztás és a teljesítményértékelés észlelt igazságosságát a 

szakirodalomban található kérdőívek és a dolgozók körében végzett fókusz csoportos 

vizsgálat alapján állítottam össze. A kérdőívet a 2. számú melléklet tartalmazza. Az 

alábbiakban a kérdőív egyes részeit mutatom be. 
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4. 2. 1. AZ IGAZSÁGOS ELOSZTÁS ELVEIT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍV ITEMEK  
Egy adott szervezetnél a dolgozók elosztási elvekkel kapcsolatos preferencia sorrendje 

összefüggésben lehet a teljesítményértékelés következményeinek és akár a TÉR 

egészének észlelt igazságosságával. Minél inkább preferált a teljesítményarányos 

fizetés, tehát a méltányosság elve, valószínű, hogy annál elfogadottabb a 

teljesítményértékelés és az értékelés eredményén alapuló fizetésbeli differenciálás. 

Az egyének által elfogadott, igazságosnak tartott elosztási elv, valamint a szervezetben 

a fizetés nagyságának meghatározásához ténylegesen alkalmazott kritériumok 

vizsgálatára 18 item szolgált. A 18 item három főbb kérdéscsoportba tartozik. 

1. Általánosságban a jövedelmek, jutalmak meghatározásához igazságosnak tartott 

elosztási elv vizsgálatához Berkics, Bíró (2006) által összeállított 6 itemes kérdőívet 

használtam, amelyben 3 item az egyenlőség (9., 10., 11. item) és 3 item a 

méltányosság (6., 7., 8. item) elvét helyeselte. Az állításokkal való egyetértés 

mértékét azonban a szerzőktől eltérően nem hat, hanem ötfokú skálán ítéltettem meg 

összhangban a kérdőív további itemeinél alkalmazott skálafokokkal. 

Kérdőív itemek sorszáma: 6 –11. 

2. Az általánosságban preferált elosztási elv azonban nem minden esetben van 

összhangban azzal az elosztási elv preferenciával, amit az egyén a saját 

szervezeténél és munkakörében megfelelőnek találna. Mindezeken felül azt is 

érdemes figyelembevenni, hogy az általánosan elfogadott elvek szervezeti 

kontextusban többféleképpen értelmezhetőek. Az egyenlő elosztás alapja lehet 

például az azonos munkakör, a szervezetnél eltöltött idő hossza, esetleg az azonos 

végzettség is. E feltételezés igazolásához a fizetés meghatározásához ismert 

kritériumokat gyűjtöttem össze a szakirodalom valamint az általam ismert szervezeti 

gyakorlatok alapján. A kérdőív itemekben az egyenlőség (18., 19., 22. item), a 

méltányosság (20. item), illetve a szükségletek (21. item) elve is megtalálható. Az 

állításokkal való egyetértés mértékét öt fokú skálán ítéltettem meg összhangban a 

kérdőív további itemeinél alkalmazott skálafokokkal.  

Kérdőív itemek sorszáma: 18 – 23. 

3. A fizetés nagyságát ténylegesen meghatározó kritériumok azonosítására 12 – 17. 

itemek szolgálnak. A fizetés alapjául szolgáló kritériumokat azonban nemcsak a 

dolgozók által kitöltött kérdőív alapján azonosítottam, hanem a vizsgált szervezetek 

HR szakembereivel készített interjú alapján is.  
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4. 2. 2. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍV 
ITEMEK 
A kérdőív itemek három fő kérdéscsoportba tartoznak.  

1. Az első kérdéscsoport az igazságosság modelljei alapján a teljesítményértékelés 

észlelt igazságosságát befolyásoló tényezőket foglalja magában (24-90 közötti 

itemek).  

2. A második kérdéscsoport a TÉR egészével, az értékelés eredményével, 

következményeivel, és értékelővel kapcsolatos attitűdök (elégedettség, 

igazságosság) és vélemények feltárására irányul (91-113 + 124-127 közötti 

itemek). 

3. A harmadik kérdéscsoport a teljesítményértékelés értékeltek által észlelt 

hatásainak feltárására irányul (114-123 közötti itemek). 

A kérdőív itemek a 2. számú mellékletben találhatóak. 

1. A teljesítményértékelés észlelt igazságosságát vizsgáló kérdőív itemeihez többnyire 

Thurston kérdőíve alapján Walsh (2003)2 által összeállított 56 itemes kérdőívet 

használtam fel. Greenberg modelljének kategóriái alapján Walsh (2003) által használt 

kérdőív 10 skálája a következő.  

 strukturális  szociális 

disztributív Configural justice – értékelési elvek 

igazságossága 

- Az értékelés alapja 

- Az értékelés eredményével 

kapcsolatos aggodalmak 

Interpersonal justice - 

személyközi igazságosság 

- Értékelői tisztelet 

- Értékelői érzékenység 

procedurális Systemic justice - rendszer igazságossága

- Értékelői alkalmasság, kompetens 

értékelő 

- Teljesítményelvárások 

meghatározása, értékelési kritériumok 

- Fellebezési lehetőség 

Informational justice - 

információs igazságosság 

- Elvárások tisztázása 

- Visszajelzés gyakorisága 

- Értékelés magyarázata 

2. Táblázat A teljesítményértékelés észlelt igazságosságát feltáró kérdőív skálái 

 

                                                 
2 Walsh (2003) az általa használt kérdőív megbízhatósági elemzését 436 fős amerikai mintán végezte el. 
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Walsh (2003) által használt kérdőívet azonban az igazságosság modellekben leírt 

további kritériumokkal, valamint a fókuszcsoport résztvevőinek javaslatai alapján 

bővítettem, módosítottam.  

A kérdőív fókusz csoportban történő tesztelésének eredménye alapján 10 itemet 

elhagytam. Ezeket az itemeket nem, vagy nagyon nehezen tudták értelmezni a 

fókuszcsoport tagjai. A szakirodalom (Tang, Sarsfield-Baldwin, 1996; Leung et al, 

1996) és a fókusz csoportos vizsgálat eredményei alapján pedig egyes itemeket 

átfogalmaztam és a kérdőívet további 19 itemmel egészítettem ki. Az általam használt 

kérdőív skálák itemeit és azok forrását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

A systemic justice – a rendszer igazságossága elsősorban Leventhal procedurális 

modelljén alapszik, amely a folyamat igazságosságát, biztosító rendszertényezőket 

foglalja magában. Az értékelői alkalmasság skála itemei arra vonatkoznak, hogy a 

szervezet milyen mértékben gondoskodik arról, hogy az értékelő kompetens és alkalmas 

legyen az értékelt teljesítményének értékelésére. A teljesítményelvárások 

meghatározása skála az értékeléshez használt kritériumok pontosságát, relevanciáját, 

valamint az elvárások módosításának lehetőségét foglalja magában. A fellebbezési 

lehetőség arra vonatkozik, hogy a szervezet milyen lehetőséget biztosít az értékelés 

eredményével szemben felmerülő kifogások kifejezésére. 

Az informational justice - információs igazságosság szintén a folyamat észlelt 

igazságosságához járul hozzá, ami azonban az előző faktortól eltérően nem a 

szervezethez hanem a vezető személyéhez köthető. A három faktoros megközelítések 

némelyike a vezetői eljárás ezen elemeit a procedura, míg mások interakciós igazság 

részeként határozzák meg. Ebbe a faktorba az elvárások tisztázása, a visszajelzés 

gyakorisága és az értékelés pontos, alapos, példákkal igazolt magyarázata tartozik. 

A configural justice – értékelési elvek igazságossága azokra a kritériumokra, elvekre, 

folyamatokra vonatkozik, amelyek az értékeltek szerint az értékelés eredményét 

befolyásolták. Az értékelés alapja skála a teljesítményértékeléshez használt általános 

kritériumokat (pl. munkavégzés minősége), az értékelés eredményével kapcsolatos 

aggodalmak skála pedig az értékelés eredményét befolyásoló tényezőket tartalmazza. A 

teljesítményértékelés disztributív igazságossága más megközelítések alapján magában 

foglalja az értékelési eredmény méltányosságát is, ezért a TÉR igazságosságát leíró 

itemek faktoranalízisekor az eredmény méltányosságára vonatkozó itemeket is 

bevontam az elemzésbe. 
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Az interpersonal justice – személyközi igazságosság faktor a vezető/értékelő 

tiszteletteljes, figyelmes, udvarias, nem személyeskedő bánásmódjára vonatkozó 

itemeket tartalmaz. A faktor az értékelő érzékenysége és az értékelői tisztelet skálákat 

foglalja magában. Ezek az itemek a háromfaktoros elképzelések alapján az interakciós 

igazságosságba tartoznak. 

Az értékelési folyamat alapos feltárása érdekében további itemekkel egészítettem ki a 

kérdőívet, amelyek az elfogulatlanságra (4 item), a tájékoztatásra (2 item) valamint az 

értékelés tartalmára, minősítésére (3 item) vonatkoznak.  

Lind és Tyler (id. Tyler, 1989) csoport-érték modellje alapján a neutralitás, az 

elfogulatlanság a vezetői bánásmód egyik fontos eleme a tisztelet és a bizalom mellett, 

amely mind a szakirodalom, mind a fókuszcsoportos vizsgálat véleménye alapján 

jelentős szerepet tölt be az igazságosság észlelésébe.  

A tájékoztatással kapcsolatos itemek az értékelési tényezők, illetve az értékelés 

következményeinek ismertetésére vonatkoznak.  

Az értékelés tartalmának minősítésére vonatkozó tényezőket a fókuszcsoportos 

vizsgálat során említették meg a vizsgálati személyek.  

 

2. Az értékelési folyamat egészével valamint az értékelés eredményével, 

következményeivel kapcsolatos attitűdök és vélemények feltárására összesen 29 item 

irányult. Kíváncsi voltam, hogy a TÉR-, az értékelő- és az értékelés következményeinek 

észlelt igazságosságában mely igazságossági faktorok, tehát az értékelési folyamat mely 

mozzanatai játszanak döntő szerepet.  

A teljesítményértékelés következményének észlelt igazságosságát, valamint az értékelés 

következményeivel való elégedettséget (91., 92. item) azért tartottam fontosnak feltárni, 

mert jelentős hatást gyakorolhatnak arra, hogy az értékeltek a TÉR egészét milyen 

mértékben tartják igazságosnak és milyen mértékben elégedettek vele.  

A fókuszcsoportos vizsgálat során többféle vélemény hangzott el az értékelés 

következményeivel kapcsolatban. Egyesek (főleg a közszféra dolgozói) értelmetlennek 

találták az értékelést anyagi következmény hiányában, mások pedig az értékelés 

fizetéssel való összekapcsolásáról vélekedtek negatívan. Arra is kíváncsi voltam, hogy 

az értékelés következményei (fizetés, jutalom, képzés, fejlesztés, elbocsátás, 

karriertervezés) közül melyek befolyásolják leginkább az értékelés következményének 

észlelt igazságosságát. 
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A szervezet, az értékelő valamint a TÉR igazságosságát, TÉR-rel való elégedettséget 

100–108 közötti itemek tárják fel. A vezetővel való elégedettséget elsősorban a 

teljesítményértékelés szempontjából releváns tényezőkkel vizsgáltam (124 – 127. item). 

Az értékelés eredményével kapcsolatos attitűdöket, az értékelés eredményének 

méltányosságát a 110-113 közötti itemek vizsgálják.  

Az utolsó teljesítményértékelés során kapott értékelési eredményre a 109. és a 110. 

kérdéssel kérdeztem rá. Mivel konkrétan az értékelés eredményét nem kérdezhettem 

meg ezért azt próbáltam megtudni, hogy az értékelt milyennek találja az értékelési 

eredményét (előzetes várakozásához képest negatívabb-e, szerinte jobbat érdemelt 

volna-e?). A fókuszcsoportos vizsgálat során a résztvevők az értékelés eredményével 

való elégedetlenségnek két okát említették. Az egyik, hogy az előzetes várakozásaikhoz 

képest rosszabb összesített értékelést kaptak, a másik pedig, hogy az értékelési tényezők 

mentén kapott értékelést nem tartották relevánsnak, annak ellenére, hogy az összegzett 

értékelést méltányosnak tartották. 

 

3. A harmadik kérdéscsoport a teljesítményértékelés értékeltek által észlelt hatásaival 

kapcsolatos itemeket tartalmazott (114 – 116; 119 – 123). Bár az értékelés hatásainak 

észlelése szubjektív, mégis szükségesnek tartottam a TÉR észlelt igazságossága, a 

szervezeti kultúra és az értékeltek által észlelt hatások közötti összefüggés elemzését. 

Az értékelés hatásaival kapcsolatos elképzeléseket a fókuszcsoportos vizsgálat alapján 

fogalmaztam meg. 

A teljesítményértékelés fizetéssel való összekapcsolása állandó vita tárgya mind a 

szakirodalomban, mind a gyakorlatban és ez a dilemma a fókusz csoportos vizsgálat 

során is felmerült. Ezért kíváncsi voltam arra, hogy a teljesítményértékelés ösztönző, 

motiváló hatását milyennek ítélik meg az értékeltek fizetéssel való összekapcsolással, 

vagy annak hiányában (117, 118 item) a szervezeti kultúra függvényében. 

 

4. 3. A MUNKAHELYI ELÉGEDETTSÉGET ÉS A SZERVEZETI ELKÖTELEZETTSÉGET 

FELTÁRÓ KÉRDŐÍVITEMEK 

A munkahelyi elégedettség és elkötelezettség mértéke szoros összefüggésben állhat az 

igazságosságról alkotott véleménnyel. A teljesítményértékelési gyakorlat jellemzői 

befolyásolhatják a munkahelyi elégedettséget és elkötelezettséget, valamint a dolgozó 

elégedettsége és elkötelezettsége is hatást gyakorolhat a teljesítményértékelési gyakorlat 
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észlelt igazságosságára. Bár az ok-okozati összefüggést nehéz megragadni (erre 

leginkább a Structural Equation Models(SEMs) lenne alkalmas) fontosnak tartottam, 

hogy a válaszolók elégedettségét és az elkötelezettségét is feltárjam. 

A vezetővel való elégedettséget három itemmel (124 - 126 item), a munkahellyel, a 

munkával, a fizetéssel és a juttatásokkal való elégedettséget pedig hat itemmel (137 - 

142 item) vizsgáltam.  

A szervezeti elkötelezettség feltárására Mowday, Steers és Porter 15 itemből álló 

kérdőívének 8 itemes (145 – 152 item) rövidített változata irányult (Zala, 2000). 

A kérdőív itemek a 2. számú mellékletben találhatóak. 

4. 4. A VEZETŐ-BEOSZTOTT KÖZÖTTI BIZALOM KÉRDŐÍV  

A vezető – beosztott közötti bizalom Zala (2000) eredményei alapján a szervezeti 

attitűdöket jelentősen képes befolyásolni. Kérdés persze, hogy az igazságosnak észlelt 

szervezeti folyamatok, és a vezetői magatartás eredményezi-e a bizalom kialakulását 

vagy a szervezetbe, valamint a vezetőbe vetett bizalom eredményeképp a szervezet 

dolgozói elfogadóbbak, és igazságosabbnak észlelik a környezetüket. Valószínűleg 

mindkettő állítás igaz. A vezető – beosztott közötti bizalom vizsgálatához Mishra (1995 

id. Zala, 2000) kérdőívét alkalmaztam (130 – 136), amit további két itemmel (128; 129) 

egészítettem ki. A kérdőív itemek a 2. számú mellékletben találhatóak. 

 

4. 5. GLOBE - SZERVEZETI KULTÚRA KÉRDŐÍV 3 

A szervezeti kultúra vizsgálatok a szervezetben uralkodó értékeket, magatartásmintákat, 

vélekedéseket próbálják meg feltárni. A GLOBE4 (Global Leadership and 

Organizational Behaviour Effectiveness) kérdőíves vizsgálata lehetőséget ad arra, hogy 

a szervezet dolgozóinak megkérdezésével megismerjük a véleményüket a szervezetre 

aktuálisan jellemző működésről, magatartásmintákról, értékekről valamint arról, hogy 

szerintük hogyan kellene működnie a szervezetnek ideális esetben. A 62 országot átfogó 

kutatás során eredetileg hét dimenziót határoztak meg a szervezeti kultúra leírására, ez 

azonban a vizsgálatok után nyolcra módosult. A nyolc dimenzió leírására 9 skála 

szolgál.  

                                                 
3 2. számú melléklet 
4 A GLOBE nemzetközi összehasonlító kultúravizsgálatnak Bakacsi Gyula vezetésével a Corvinus Egyetem 
Vezetési és Szervezési tanszéke is a résztvevője. A kérdőív magyar adaptálásán túlmenően számos hazai és 
nemzetközi kutatást folytattak a szervezeti, nemzeti kultúra és leadership jellemzők feltárása céljából. 
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1. Bizonytalanságkerülés: ez annak a mértéke, hogy egy közösség, mennyire érzi 

fenyegetőnek a bizonytalan, ismeretlen helyzeteket és, hogy mennyire próbálja 

elkerülni a bizonytalan helyzeteket különféle normák, rituálék, szabályok 

felállításával. Magas értékei magas bizonytalanságkerülést, nagyobb szabályozottságot 

jelentenek, ahol a rendszeresség és a következetesség hangsúlyozott akár a 

kísérletezés, az innováció rovására is. A munkaköri elvárások pontosan 

meghatározottak, valamint kevés váratlan esemény történik a munkavégzés során. Ha 

nemcsak a jelenlegi, hanem az ideális kultúrát is magas bizonytalanságkerülés 

jellemezi, akkor a dolgozók igénylik a szabályozottságot, a kiszámíthatóságot, mert ez 

biztonságot jelent számukra. Ha túl kevés a jól megfogalmazott és releváns, a munkát 

segítő szabályozás, akkor könnyen káosz alakulhat ki, míg ennek az ellenkezője is 

elképzelhető, hogy például a túlszabályozott folyamatok lelassítják a szervezet 

döntésmechanizmusait, a reakcióképesség csökken, így sok esetben későn reagál a 

szervezet a megoldandó problémákra. 

A skála itemei – jelenlegi kultúra: 15*; 16*; 19*;  

2. Hatalmi távolság: ez a dimenzió annak mértékét mutatja, hogy egy szervezet tagjai 

milyen mértékben számítanak és fogadják el a hatalom egyenlőtlen elosztását. Magas 

értékei magas hatalmi távolságot, a hatalom egyenlőtlenebb elosztását jelentik. Az 

ilyen hierarchikus rendszer az egyenlőtlenségen alapul. Ott, ahol alacsonyabb a 

hatalmi távolság értéke a beosztottak úgy érzik, hogy szabadon fordulhatnak a 

gondolataikkal és kérdéseikkel a felettesükhöz. A vezető sokkal inkább demokratikus, 

mint autokratikus. Valószínűleg a teljesítményértékelési rendszer is jobban működik 

egy olyan szervezetben, ahol alacsonyabb a hatalmi távolság, aminek következtében 

az értékeltek (beosztottak) úgy érzik, hogy szabadon kérdezhetnek, elmondhatják a 

véleményüket a vezető által adott értékeléssel kapcsolatban és egy párbeszéd 

eredményeként közösen alakítják ki a végleges értékelést. 

A skála itemei – jelenlegi kultúra: 5; 13*; 25*; 

3. Elkötelezettség - lojalitás: Ez a dimenzió annak mértékét mutatja, hogy az egyének 

milyen mértékig integrálódnak a csoportokba, a szervezetbe. Magas értéke esetén a 

szervezet tagjaira az erős kötődés és az összefogás, a személyes és a közösségi célok 

közötti összhang jellemző. Ott, ahol együttműködésre, csapatmunkára van szükség a 

magasabb értékek a szerencsésebbek.  
                                                 
5 ˙A *-gal jelölt itemek fordítottak 
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A skála itemei – jelenlegi kultúra: 11*; 23*; 26*; 28; 32;33; 

4. Nemi szerepek differenciáltsága: Ez a dimenzió azt mutatja, hogy a szervezet milyen 

mértékben minimalizálja a nemi szerepekből eredő egyenlőtlenségeket, mennyire 

erősíti vagy tompítja a nemekhez kapcsolódó szerepek közötti különbséget, 

munkamegosztást. Magas érték esetén a nemek közötti különbség kicsi, illetve a 

szervezetre a női dominancia a jellemző, alacsony értéke, pedig nagy különbségeket és 

a férfiak által dominált kultúrát jelentenek. 

A skála itemei – jelenlegi kultúra: 17; 22; 31*; 34;  

5. Rámenősség, agresszivitás: Ez a dimenzió annak a mértékét mutatja, hogy a 

társadalomban az egyének milyen mértékben rámenősek, agresszívek, dominanciára 

törekvők szociális kapcsolataikban. Magas értéke magas ilyen hajlamot jelöl. Ez a 

skála annak a feltárására irányul, hogy a szervezetben inkább a férfiakra, vagy inkább 

a nőkre jellemző viselkedésmód a jellemző. A férfias szervezetekre a rámenősség, a 

szervezeti hierarchiában való előrehaladás, a személyes célokat kielégítő kihívó 

munka keresése, a teljesítmény és az anyagi siker előnyben részesítése a jellemző, míg 

nőies kultúrák támogatóbbak, lágyabbak.  

A skála itemei – jelenlegi kultúra: 2; 6; 10; 14; 

6. Jövőorientáció: Annak a mértéke, hogy a társadalom milyen mértékben bátorítja és 

jutalmazza a jövőorientált viselkedésmódokat, a tervezést, a jövőre való felkészülést. 

Magas értéke jövőorientáltabb szervezetet jelent. Ha például nagy az eltérés a jelenlegi 

és az ideális értékek között, és túlságosan alacsony a skálán kapott pontszám értéke, 

akkor valószínű, hogy az emberek hiányolják a hosszabb távú szemléletet a szervezet 

gondolkodásmódjában. 

A skála itemei – jelenlegi kultúra: 3*; 4*; 8*; 

7. Teljesítményorientáció: Ez a dimenzió azt méri, hogy a szervezet milyen mértékben 

bátorítja és jutalmazza a teljesítménynövekedést és a kiváló teljesítményt, a tagjainál 

mennyire domináns a kiválóságra, a kemény munkára, a célkitűzésre és a rendszeres 

visszacsatolásra épülő motiváció. A magasabb érték teljesítményorientáltabb 

szervezetet jelent. Ha túl alacsony a skálán kapott érték és jelentős a különbség a 

jelenlegi és az ideálisnak tartott kultúra között, akkor valószínű, hogy a dolgozók az 

egyéni teljesítmények differenciáltabb elismerését, jutalmazását, valamint fokozottabb 

teljesítményközpontúságot várnak el a munkavégzés során. 

A skála itemei – jelenlegi kultúra: 15*; 18*; 20*; 27*; 
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8. Humánorientáció: Annak a mértéke, hogy a szervezet, milyen mértékben bátorítja és 

jutalmazza tagjait, hogy tisztességesen, barátságosan, kedvesen vagy altruista módon 

viselkedjenek. Minél magasabb az értéke annál humánorientáltabb a szervezet.  

A skála itemei – jelenlegi kultúra: 9*; 21*; 24*; 29*; 

9. Individualizmus-kollektivizmus: Ez a dimenzió annak a mértékét mutatja, hogy a 

szervezet mennyire hangsúlyozza az individuális értékeket, illetve támogatja az 

individuális célokat, cselekvést a kollektív célokkal és cselekvéssel szemben. Magas 

értéke az individualizmussal szembeni alacsony toleranciát mutat. Az individualista 

kultúrákban az alkalmazottat úgy kezelik, mint egy olyan személyt, aki mindig a saját 

érdekeit tartja szemelőt. Ha a szervezet dolgozói sokkal inkább vágynak az 

individualistább munkamódra, akkor valószínűbb, hogy az egyedüli munkavégzés 

során jobb teljesítményt nyújtanak, mint azok, akik a kollektivista értékeket 

preferálják és szívesebben, eredményesebben dolgoznak csoportban (Pl. amerikai – 

kínai kultúra közötti ellentét). 

A skála itemei – jelenlegi kultúra: 7*; 12; 30; 

 

A jelenlegi kultúra értékelése 34, míg az ideális kultúra előrevetítése 41 item mentén 

történik. Az állításokat 7 fokú skálán kell megítélni, ahol a skála két végpontja, illetve 

középső értéke definiált. 

Kutatásom szempontjából, nem a jelenlegi és az ideális szervezeti kultúra elemzése, 

hanem a teljesítményértékelés észlelt igazságosságának szervezeti kultúra függvényében 

történő vizsgálata a döntő. A kérdőívvel főként a vizsgált szervezeti egységek 

szubkultúráját kívántam feltárni az egyes kultúra dimenziók jelenlegi értéke mentén.  

Elsősorban a hatalmi távolság, a jövőorientáció, a kollektivizmus-individualizmus, a 

teljesítményorientáció, a humánorientáció, valamint az elkötelezettség (triandis) 

dimenziók és a TÉR észlelt igazságosságának faktorai közötti összefüggéseket 

vizsgálom. 

 

5. ELŐVIZSGÁLATOK  

Az elővizsgálatok a dolgozók körében végzett fókuszcsoportos vizsgálatokat és a 

szervezetek HR szakembereivel készített interjút foglalják magukban.  
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A fókuszcsoportos vizsgálatok célja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos dolgozói 

attitűdök megismerése és a szakirodalom alapján összeállított, a teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos vélemények feltárására szolgáló kérdőív (TÉR-kép kérdőív– 2. számú 

melléklet) tartalmi tesztelése volt. A dolgozók észrevételei, véleménye alapján egyes 

kérdőív itemek módosítását és a kérdőív kiegészítését hajtottam végre. 

A szervezetek HR vezetőivel, szakembereivel készített interjú alapján a 

teljesítményértékelési rendszer jellemzőit tártam fel, amelyeket az eredmények 

értelmezéséhez használtam fel. 

5. 1. FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLAT AZ ÉRTÉKELTEK KÖRÉBEN – A KÉRDŐÍV 

KIALAKÍTÁSA ÉS TESZTELÉSE 

A végleges kérdőív összeállítása előtt két szervezetben (egyik a közszférába, a másik a 

versenyszférába tartozik) fókuszcsoportos vizsgálatokat végeztem.  

A vizsgálat célja kettős volt, egyrészt a teljesítményértékelés igazságosságával 

kapcsolatos dolgozói véleményeket tártam fel a kérdőív kiegészítése céljából, másrészt 

a szakirodalom alapján összeállított kérdőív értelmezhetőségét teszteltem. A dolgozói 

válaszok nemcsak a kérdőív kialakításához és teszteléséhez járultak hozzá, hanem a 

TÉR-rel kapcsolatos attitűdök alaposabb megértéséhez is. 

Az egyik szervezetben (közszféra) két, míg a másik szervezetben (versenyszféra) egy 

fókuszcsoportos vizsgálatra volt lehetőségem. A vizsgálat egyik jelentős korlátjaként 

említeném a vizsgálattal kapcsolatos vezetői aggályokat, a felmérés megszervezésével 

kapcsolatos nehézségeket.  

A vizsgálatok 2006. októberében és novemberében zajlottak. 

A fókuszcsoportos vizsgálatokon több szervezeti egységből összesen 26 fő (8fő – 9fő – 

9fő) vett részt. A vizsgálatok munkaidőben zajlottak és két órát vettek igénybe. A 

fókuszcsoportos vizsgálatokon a részvétel teljesen önkéntes volt. A résztvevők 

mindegyike kizárólag értékelt volt, teljesítményüket már legalább egyszer értékelték. 

Először a dolgozók teljesítményértékeléssel kapcsolatos véleményét próbáltam meg 

feltárni az alábbi kérdésekkel.  

- Milyennek találják a szervezetükben működő TÉR-t, és az értékeléshez használt 

eszközt, az értékelési tényezőket?  

- A teljesítményértékelés milyen következményekkel járhat? Mi a véleményük róla? 

- Hogyan zajlott a legutolsó célkitűző és teljesítményértékelő beszélgetés?  
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- Milyen tényezőket, körülményeket tartanak igazságtalannak a teljesítményértékeléssel 

kapcsolatban? Milyen tényezők biztosítják, biztosítanák az igazságos értékelést? 

- Tapasztaltak-e valamilyen változást a teljesítményértékelés hatására? 

A dolgozói válaszok egyrészről a szakirodalom alapján összeállított kérdőív itemek 

relevanciájának megítélését, egyes itemek módosítását, másrészről a kérdőív 

kiegészítését (25 item) szolgálták. A fókuszcsoportos vizsgálat alapján módosított, 

megfogalmazott itemek egy része az értékelési folyamattal kapcsolatos kérdőívitemeket 

strukturált formában tartalmazó 4. számú mellékletben található. A további itemek 

sorszáma a következő: 93 – 98; 109; 110; 114 – 120; 122; 123; 

Az irányított beszélgetés 40-50 percen át zajlott, majd ezután az irodalom által 

összeállított kérdőív kitöltése következett. 

Megkértem a vizsgálati személyeket, hogy kérdőív kitöltése közben jelöljenek meg 

minden olyan állítást, kérdést, amelyek nem egyértelműek. A kérdőív kitöltése 20 - 25 

percet vett igénybe. A kérdőív kitöltése után egyesével végighaladtunk a kérdőív 

itemein és közösen pontosítottuk a félreértelmezhető állításokat.  

 

5. 2. A VIZSGÁLT SZERVEZETEK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZERÉNEK 

BEMUTATÁSA A SZERVEZETEK HR SZAKEMBEREIVEL KÉSZÍTETT INTERJÚ ALAPJÁN 

Interjút azokban a szervezetekben készítettem, ahol lehetőséget biztosítottak a 

szervezeti kultúra (GLOBE) és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos attitűdöket feltáró 

(TÉR-kép) kérdőív kitöltésére is . Az interjúkra a kérdőív kitöltéssel párhuzamosan 

2007. március és augusztus között került sor. 

A vizsgálatban az alábbi szervezetek vettek részt. 

1. magyar gyógyszeripar nagyvállalat 

2. budapesti önkormányzat 

3. állami felügyeleti szervezet 

4. pénzügyi szolgáltató nagyvállalat (multinacionális) 

5. média nagyvállalat (multinacionális) 

6. technológiai szolgáltató nagyvállalat (multinacionális) 

7. állami fegyveres szervezet 

8. gyógyszeripari nagyvállalat (multinacionális) 

9. magyar ipari (erőmű) nagyvállalat  

10. orvosi alkalmazásokkal foglalkozó nagyvállalat (multinacionális) 
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A szervezetek teljesítményértékelési rendszerének jellemzőit a 3. és 4. számú táblázat 

tartalmazza.  

 

1. A teljesítményértékelési rendszer bevezetésével kapcsolatos kérdések  

- Milyen céllal vezették be a TÉR-t? Az értékelésnek milyen következményei vannak? 

Az interjú keretein belül a szervezet explicit céljainak feltérképezésére nyílt 

lehetőségem, az értékelők és értékeltek explicit és implicit céljaira nem. Az értékelés 

céljait az értékelés következményeivel együtt ismertetem, mivel a kettő szorosan 

összefügg egymással. 

Minden szervezetben a teljesítmény növekedésének, fokozásának elérését tűzték ki célul 

a TÉR bevezetésekor, a különbség abban volt közöttük, hogy a szervezetek egy része 

inkább a javadalmazáson alapuló ösztönzéssel, másik része pedig inkább a coachingon, 

a képzéseken alapuló fejlesztéssel kívánta ezt a célt megvalósítani. 

A közszféra 3 szervezetében a teljesítményértékelés célja az ösztönzés ezért az értékelés 

eredményeit szinte kizárólag a fizetés, a jutalom, illetve az előléptetés 

meghatározásához használják.  

A versenyszféra szervezeti egységei között azonban jelentős különbség van az értékelés 

célját illetően. Két nagyvállalatban a közszférához hasonlóan az értékelést kizárólag a 

javadalmazással (fizetés, jutalom) hozzák összefüggésbe. A termelő tevékenységet 

folytató magyar nagyvállalatban a negyedéves prémium, a pénzügyi szektorhoz tartozó 

nagyvállalatban pedig a fizetés (éves fizetésemelés mértékének) meghatározásához 

használják az értékelést. 

A gyógyszeripari és a multinacionális média nagyvállalatnál kizárólag a dolgozók 

fejlesztése miatt vezették be a rendszert, így elsősorban a képzési terv összeállítását, a 

fejlesztési igények és a karrierrel kapcsolatos tervek meghatározását támogatja az 

értékelő beszélgetés. Bár az értékelés publikus célja a fejlesztés, az értékelés eredménye 

áttételesen mégiscsak összefüggésben áll a fizetésemelés mértékének meghatározásával. 

A versenyszféra három amerikai tulajdonú multinacionális szervezetében pedig, a TÉR 

céljai között szerepel mind a fejlesztés, mind az ösztönzés, amit az értékelés 

következményeinek összetett rendszere is támogat. 

A multinacionális szervezetek sajátossága (a pénzügyi szektorhoz tartozó nagyvállalat 

kivételével, ahol nem célja az értékelésnek a képzés), hogy a képzés, fejlesztés célja 

kettős. Egyrészről azoknak a fejlesztésével foglalkoznak, akik nem nyújtanak megfelelő 

teljesítményt. A fejlesztés a vezető által tartott coaching keretében zajlik. Ha 3, és/vagy 
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6 hónap múlva a következő értékelésig sem javul a teljesítmény, akkor a dolgozót 

elbocsátják. Másrészről a kimagasló teljesítményű dolgozók fejlesztésével is 

foglalkoznak, a karriertervezésben megjelölt célok elérése érdekében. 

 

- Hogyan kommunikálták a TÉR céljait, tartalmát, következményeit az értékelteknek? 

A TÉR-t az utóbbi 5 évben bevezető szervezeteknél az értékeltek tájékoztatása a TÉR 

céljairól, következményeiről leginkább intraneten és e-mailen keresztül történt. A 

versenyszféra egy szervezetében olyan fórumot is szerveztek a szervezet dolgozóinak, 

ahol a vezérigazgató jelenléte mellett a külső tanácsadó cég munkatársai a TÉR-ről 

tartottak egy rövid beszámolót.  

Az új belépőket az orientációs képzések során tájékoztatják a TÉR általános elveiről.  

A konkrét értékelési tényezőket pedig a közvetlen vezető, az értékelő ismerteti. 

 

- Az értékelő eszköz kialakításába, az értékelési kritériumok meghatározásába 

bevonták–e a szervezet dolgozóit? 

Az értékelő eszköz kialakításába történő bevonás kizárólag a vezetői körre terjedt ki.  

Az értékelési kritériumok meghatározásába, a kritériumok tartalmai definiálásába, 

pontosításába két a közszférába és két a versenyszférába tartozó szervezet értékelői is 

résztvettek. A közszféra harmadik szervezetében a bevonás kizárólag a felső vezetőkre 

terjedt ki az értékelési kritériumok véleményezése céljából. Öt szervezetben a HR 

területen dolgozó belső munkatársak és a külső tanácsadók együttműködésének 

eredményeként nyerte el végleges formáját az értékelő eszköz. Két multinacionális 

amerikai cégnél pedig a központban kialakított értékelési módszertant és kritériumokat 

alkalmazzák, amelyek egységesek a világ bármely pontján munkakörtől függően. 

 

- Milyen formában történik az értékelők felkészítése? A felkészítés mire irányul? 

Az értékelők felkészítése rövid, általában félnapos képzés keretében történik, de van, 

ahol csak e-learninges tananyagot bocsátanak az értékelő vezetők rendelkezésére. A 

képzés elsősorban a TÉR tartalmi elemeire irányul. Az értékelői kompetenciák 

fejlesztése készségfejlesztő tréning keretén belül zajlik, amin a legtöbb értékelő csak 

egyszer vesz részt, a TÉR bevezetésekor, vagy vezetői munkakörbe kerüléskor. Két 

amerikai multinacionális cégnél évente legalább egyszer az értékelői problémák 

megoldása érdekében tréningeket szerveznek. 
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2. Az értékelési módszerrel, eszközzel kapcsolatos kérdések 

- Milyen értékelési szempontokat tartalmaz az értékelőlap? Az értékelési szempontok 

egységesek, vagy adott munkakörre, személyre szabott, szabható? 

Az értékelő eszköz minden szervezetben az egyéni célokat, a munkaköri feladatokat, a 

kompetenciákat és a hozzájuk tartozó értékelő skálákat foglalja magában. Az egyéni 

célokat legjobb esetben a szervezeti célokból vezetik le, így ezek a munkaköri feladatok 

mellett egyénenként eltérő lehet. Az értékelt kompetenciákat leggyakrabban általános és 

munkakörspecifikus kompetenciák alkotják. Az értékelőnek a legtöbb szervezetben 

lehetősége van arra, hogy munkakörönként, vagy akár egyénenként eltérő 

kompetenciákat és kompetenciaszinteket határozzon meg. Kizárólag egy szervezetben 

értékelik ugyanazon kompetenciák mentén a szervezet dolgozóit, annak ellenére, hogy 

munkaköri feladataik jelentősen különböznek egymástól. A kompetenciák azonban 

nincsenek pontosan definiálva, így az értékelőtől függ, hogy hogyan értelmezi azokat. 

Objektív mutatószámokat mindössze két szervezet értékesítéssel foglalkozó négy 

szervezeti egységében alkalmaznak, bár az egyik HR vezető elmondása szerint ezeket 

az eredményeket nem kapcsolják össze a vezetők a teljesítményértékeléssel. 

Az eredmények alapján tehát az értékelési szempontok meghatározása, kiválasztása és 

értelmezése az értékelő vezetők feladata, a szervezet a módszert, az értékelő eszköz 

formáját és részben az értékelhető kompetenciák körét határozza meg. 

 

- Elektronikus formában, vagy papíron történik az értékelés?  

A 10 szervezetből 4-nél elektronikus támogatottsággal működik a rendszer és további 

két szervezetnél tervezik a bevezetését. Az értékelők igen hasznosnak találják a 

teljesítményértékelő szoftver használatát, több helyen a vezetők kezdeményezésére lett 

kialakítva. A szoftverből lekérdezhető értékelési adatokat azonban nem használják fel 

egyik helyen sem, további elemzések céljából.  

 

3. Milyen gyakran van értékelés? 

A szervezetek többségében évente egyszer van értékelés, de van ahol félévente vagy 

negyedévente felülvizsgálják a célokat és értékelik a dolgozók teljesítményét. Az évközi 

értékelések tényleges megvalósítása azonban legtöbb helyen a vezetőtől függ. A 

versenyszféra egyik szervezeténél a prémium kifizetését a negyedéves értékeléshez 

kötik, ezáltal ösztönözve a vezetőket a folyamatos értékelésre, ami azonban a 

tapasztalatok szerint az értékelés minőségén nem változtat. 
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4. Kik értékelik a teljesítményt? 

Az értékelő általában az értékelt közvetlen felettese. A 360 fokos értékelés kizárólag 

egy szervezetben működik, egy másikban pedig bonyolultsága miatt elhalt. Az 

önértékelés több szervezetben is az értékelés része, azonban a közszféra vizsgált 

szervezeteiben a HR vezetők szerint az értékelők nem alkalmazzák az értékelésnek ezt a 

formáját. A minta három amerikai multinacionális szervezetének szervezeti egységeiben 

a vezetők teljesítményét a beosztottak is értékelik. Az értékelés érinti a vezető értékelő, 

visszajelző magatartását is.  

 

5. A TÉR működését felülvizsgálják? 

A teljesítményértékelési rendszer szervezett felülvizsgálatát mindössze két szervezetben 

(a versenyszféra magyar nagyvállalatai) hajtották végre, egy illetve két évvel a TÉR 

bevezetése után. A versenyszféra további szervezeteiben a TÉR-rel kapcsolatos vezetői, 

értékelői vélemények nem szervezett formában jutnak el a HR területére. Az ilyen 

vezetői visszajelzések alapján hajtották végre az értékelési szempontok módosítását 

illetve az értékelés elektronikus támogatását. 
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Szervezet Értékeltek 
tevékenysége 

Az értékelő eszköz 
kialakítása 

Értékelő eszköz tartalma 
Értékelési szempontok Értékeltek tájékoztatása 

1. Magyar gyógyszeripari 
nagyvállalat - Nyrt 

Humán ügyintézői 
munkakör 

 
 

HR és külső tanácsadó 

- Célok 
- Kompetenciák 

Egységes rendszer, de a kompetenciák 
tartalma nem definiált, vezetőtől függ az 

értelmezése 

- Általános ismertető: e-mail 
+ levél + intranet 

- Részletes ismertető: vezető 
Az új belépőket, belépéskor 

tájékoztatják 

2. Budapesti önkormányzati 
hivatal 

Szociális-, 
Adóügyi-, 

Ügyfélszolgálati 
ügyintéző 

HR, külső tanácsadó a 
vezetők bevonásával 

- Célok 
- Munkaköri feladatok 

- Kompetenciák: általános + 
munkakörspecifikus 

Munkakörönként testreszabott 
kompetenciák 

- Általános ismertető: e-mail 
+ intranet 

- Részletes ismertető: vezető 
Az új belépőket, belépéskor 

tájékoztatják 

3. Állami felügyeleti 
szervezet 

Pénzügyi ügyintézői 
munkakör 

HR, külső tanácsadó a 
vezetők bevonásával 

- Célok 
- Munkaköri feladatok 

- Kompetenciák 
Munkakörönként testreszabott 

kompetenciák 

- Általános ismertető: e-mail 
+ intranet 

- Részletes ismertető: vezető 
Az új belépőket, belépéskor 

tájékoztatják 

4. Pénzügyi szolgáltató 
nagyvállalat 

(multinacionális) – Zrt. 

Adminisztratív 
munkakör 

HR, külső tanácsadó a 
vezetők bevonásával 

- Célok 
- Munkaköri feladatok 

- Kompetenciák 
Munkakörönként testreszabott 

kompetenciák 
Végleges értékelésnél: kényszerített 

szétosztás A B C D 

- Általános ismertető: intranet 
- Részletes ismertető: vezető 
Az új belépőket, belépéskor 

tájékoztatják 

5. Média nagyvállalat 
(multinacionális) – Zrt. Értékesítői munkakör HR és külső tanácsadó 

- Célok 
- Kompetenciák 

Munkakörönként, egyénenként 
testreszabható kompetenciák 

- Általános ismertető: intranet 
- Részletes ismertető: vezető 
Az új belépőket, belépéskor 

tájékoztatják 

6. Technológiai szolgáltató 
nagyvállalat 

(multinacionális) – Kft. 
 

Ügyfélszolgálati 
munkakör 

Amerikai központban 
kialakított módszer 

- Célok 
- Kompetenciák: általános + 

munkakörspecifikus 
Munkakörönként testreszabott 

kompetenciák 
 

- Új belépők képzésekor 
ismertetik a rendszer 

jellemzőit 
- Intraneten általános leírás 

- Részletes ismertető: vezető 
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7. Állami fegyveres szervezet 
Szervezeti oktatók 

Katonák 
 

HR és külső tanácsadó, a 
vezetők véleményezték 

- Célok 
- Munkaköri feladatok 

- Kompetenciák: személyi + általános + 
szakmai (egységes) + választható 

Egyénenként testreszabott a kompetenciák 
egy része 

 

- Általános ismertető: intranet 
- Részletes ismertető: vezető 
Az új belépőket, belépéskor 

tájékoztatják 

8. Gyógyszeripari 
nagyvállalat 

(multinacionális) – Zrt. 
Értékesítői munkakör 

Amerikai központban 
kialakított módszertan + 
kompetenciák vezetők 

bevonásával testreszabva 

- Kvantitatív pénzügyi mutatók 
- Célok 

- Kompetenciák 
Munkakörönként testreszabott 

kompetenciák 

- Új belépők képzésekor 
ismertetik a rendszer 

jellemzőit 
- Intraneten általános leírás 

- Részletes ismertető: vezető 

9. Ipari nagyvállalat 
(energia szektor) – Zrt. 

Folyamatirányítói 
munkakör HR és külső tanácsadó 

- Célok 
- Munkaköri feladatok 

- Kompetenciák: általános + 
munkakörspecifikus 

Munkakörönként, egyénenként 
testreszabható 

Kompetenciák szintezve 

- Általános ismertető: intranet 
+ külön brossúra + fórum 

- Részletes ismertető: vezető 
Az új belépőket, belépéskor 

tájékoztatják 

10. Orvosi alkalmazásokkal 
foglalkozó nagyvállalat 
(multinacionális) – Zrt. 

Szoftverfejlesztői 
munkakör 

Amerikai központban 
kialakított módszer 

- Célok 
- Kompetenciák 

Kompetencia szintek + definíció 
 

- Új belépők képzésekor 
ismertetik a rendszer 

jellemzőit 
- Intraneten általános leírás 

- Részletes ismertető: vezető 

3. Táblázat A TÉR jellemzői 1. 
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Szervezet Értékelők felkészítése Az értékelés 
gyakorisága Értékelők Értékelés 

következményei Értékelés felülvizsgálata 

1. Magyar gyógyszeripari 
nagyvállalat – Nyrt. 

- Tájékoztatás 
- Kitöltési útmutató 

- Tréning: TÉR tartalmáról + 
készségfejlesztés (egy alkalommal) 

Évente 
Közvetlen 
felettes + 

Önértékelés 

- Képzés, fejlesztés, 
karriertervezés 

- Áttételesen: éves 
fizetés 

Egyszer, a bevezetés után egy 
évvel 

2. Budapesti önkormányzati 
hivatal 

- Tájékoztatás 
- Kitöltési útmutató 

- Tréning: TÉR tartalmáról + 
készségfejlesztés (egy alkalommal) 

Évente Közvetlen 
felettes 

- Éves fizetés: 
illetményeltérítés Nem volt 

3. Állami felügyeleti 
szervezet  

- Tájékoztatás 
- Kitöltési útmutató 

- Tréning: TÉR tartalmáról + 
készségfejlesztés (egy alkalommal) 

Évente 

Közvetlen 
felettes + 

Önértékelés 
(vezetőtől függ) 

- Éves fizetés: 
illetményeltérítés Nem volt 

4. Pénzügyi szolgáltató 
nagyvállalat 

(multinacionális) – Zrt. 

- Tájékoztatás 
- Kitöltési útmutató 

- Tréning: TÉR tartalmáról + 
készségfejlesztés (minden értékelési 

időszak előtt – ettől az évtől 
megszüntették) 

Évente 
Közvetlen 
felettes + 

Önértékelés 

- Éves fizetés 
- Elbocsátás Nem volt 

5. Média nagyvállalat 
(multinacionális) – Zrt. 

- Tájékoztatás 
- Kitöltési útmutató 

- Tréning: TÉR tartalmáról + 
készségfejlesztés (minden értékelési 

időszak előtt – ettől az évtől 
megszüntették) 

Évente 
Felülvizsgálat: 

félévente 

Közvetlen 
felettes + 

Önértékelés 

- Képzés, fejlesztés, 
karriertervezés 

- Egyéni coaching 
- Áttételesen: éves 

fizetés 
- Elbocsátás 

Nem volt 
 

De az értékelők véleménye 
alapján már több változtatás 

történt 
+ 

Az értékeltek is jelzik ha 
problémájuk van az 

értékelővel 

6. Technológiai szolgáltató 
nagyvállalat 

(multinacionális) – Kft. 

- Intraneten általános leírás + kitöltési 
útmutató 

- Készségfejlesztő tréning évente 

Évente 
Felülvizsgálat: 
negyedévente 

Közvetlen 
felettes + 

Önértékelés + 
Felettessel 

közösen kijelölt 
további mts-ak 

- Képzés, fejlesztés, 
karriertervezés 

- Egyéni coaching 
-Éves fizetés 
- Elbocsátás 

Nem volt 
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7. Állami fegyveres 
szervezet 

- Tájékoztatás 
- Kitöltési útmutató Évente Felettes 

- Prémium, mozgó bér 
- Előléptetés 
- Elbocsátás 

Nem volt 
 

De a vezetői visszajelzéseket 
próbálják figyelembevenni 

8. Gyógyszeripari 
nagyvállalat 

(multinacionális) – Zrt. 

- Tájékoztatás 
- Kitöltési útmutató 

- Tréning: készségfejlesztés 

Éves cél + 
negyedévente 

értékelések 
Havonta: 

fejlesztő értékelés

Közvetlen 
felettes + 

Önértékelés 

- Bónusz, jutalom 
- Képzés, fejlesztés, 

karriertervezés 
- Egyéni coaching 

- Elbocsátás 

Nem volt 
 

De az értékelők véleménye 
alapján már több változtatás 

történt 
+ 

Értékelők értékelése 

9. Ipari nagyvállalat 
(energia szektor) – Zrt. 

- Tájékoztatás 
- Kitöltési útmutató 

- Tréning: TÉR tartalmáról + 
készségfejlesztés (egy alkalommal) 

Éves cél + 
negyedévente 

értékelések 
 

Közvetlen 
felettes + 

Önértékelés 
(vezetőtől függ) 

- Prémium Egyszer, a bevezetés után két 
évvel 

10. Orvosi alkalmazásokkal 
foglalkozó nagyvállalat 
(multinacionális) – Zrt. 

- Intraneten e-learninges tananyag: 
általános leírás + kitöltési útmutató 

+ értékelési helyzetekre és 
kezelésükre példák 

 

Évente 
Felülvizsgálat: 

félévente 

Közvetlen 
felettes + 

Önértékelés 
360 fokos 

értékelés elhalt 

-Éves fizetés 
- Képzés, fejlesztés, 

karriertervezés 
- Egyéni coaching 

- Elbocsátás 

Nem volt 
+ 

De van értékelők értékelése 

4. Táblázat A TÉR jellemzői 2. 
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6. A SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT 

IGAZSÁGOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A SZERVEZETI KULTÚRA 

FÜGGVÉNYÉBEN – A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEI  

6. 1. A VIZSGÁLAT MENETE 

Az értékelt munkatársak teljesítményértékeléssel kapcsolatos véleményének vizsgálatát 

10 szervezetben, ezen belül összesen 20 szervezeti egységében végeztem el. A 

szervezetek kiválasztásában egyetlen kritériumot tartottam szem előtt, nevezetesen azt, 

hogy mind a közszféra, mind a versenyszféra képviselve legyen a mintában (több, a 

reprezentativitást biztosító szempont figyelembevételére sajnos nem adódott 

lehetőségem). A vizsgálat egy jelentős korlátja volt, hogy egyetlen szervezet sem járult 

hozzá, hogy az egész szervezetre kiterjedő vizsgálatot bonyolítsak le. Így először is 

próbáltam a nagyobb létszámmal rendelkező szervezeti egységek vezetőinek 

beleegyezését megszerezni, néhol a HR vezető, néhol egy az adott szervezeti egységben 

dolgozó munkatárs segítségével. Így végül 10 szervezetből összesen 20 szervezeti 

egység dolgozói töltötték ki a kérdőívet. Fontosnak tartottam, hogy szervezeti egység 

szintjén tudjak elemzéseket végezni, egy adott szervezeti egység szubkultúrája és az 

értékelői magatartás összefüggéseinek feltárása céljából. Ezért minden szervezeti 

egységnél többszöri próbálkozással sikerült elérni szervezeti egységenként a minimum 

85%-os kitöltési arányt. 

A kérdőív kitöltés előtt minden szervezeti egység vezetőjének elküldtem a kérdőívet. A 

vezetőknek semmi kifogása nem volt a kérdőív tartalmát illetően. A vezetőket 

tájékozattam arról, hogy a válaszok torzításának elkerülése érdekében az eredményekről 

csak nagyon általános visszajelzést adok. A vezetőket is biztosítottam arról, hogy a 

felettesüknek, vagy a HR felé nem adok ki semmilyen információt a felmérés 

eredményeiről. 

A kérdőív kitöltés 2007. március és augusztus között zajlott.  

A kérdőíveket személyesen adtam át minden szervezeti egységben, egy előre egyeztetett 

szervezeti egység szintű megbeszélés keretén belül. A dolgozókat tájékoztattam a 

kérdőíves felmérés céljáról, az eredmények sorsáról, a kérdőívkitöltéshez szükséges 

időről (45 – 60 perc), valamint válaszoltam az esetleges kérdésekre is. A demográfia 

jellemzők kitöltésével kapcsolatban merültek fel leginkább kételyek a dolgozókban, így 

mindenhol kihangsúlyoztam, hogy a demográfiai jellemzők kitöltése nem kötelező.  
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A kérdőív visszagyűjtésének a módját minden szervezeti egységben a dolgozókkal 

közösen egyeztettem.  

A kérdőív kitöltésére mindenhol két hét állt rendelkezésre, de mivel ekkorra a szervezeti 

egységek többségében a kérdőíveknek mindössze az 50%-a érkezett vissza ezért a 

legtöbb helyen egy, másfél hónap után zártam le a kérdőív begyűjtését. 

 

6. 2. A MINTA BEMUTATÁSA 

A szervezeti kultúra (GLOBE), valamint a teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

kérdőívet (TÉR-kép) 268 személy töltötte ki. A szervezeti egység szintű elemzésekbe 20 

szervezeti egység, 241 dolgozójának válaszait tudtam felhasználni, mivel 6 szervezeti 

egységnél a visszaérkező kérdőívek nem voltak elegendőek. A teljes minta (268 fő) 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos kérdőívre adott válaszait szervezeti kultúrától 

független elemzéseknél vettem figyelembe. A szervezeti kultúra és a 

teljesítményértékelés kapcsolatának vizsgálatát 241 fő válaszai alapján végeztem el. 

A vizsgált 10 szervezetnél az alábbi módon oszlott meg a válaszolók száma. Legtöbben 

a 7 (42 fő), 1 (37 fő), 4 (37 fő) és a 2 (33 fő) számú szervezetben töltötték ki a kérdőívet. 

A teljes minta (268 fő) szervezetenkénti megoszlása az alábbi ábrán látható. A zöld 

színnel jelölt 2, 3, és 7 számú szervezet a közszférához, a többi szervezet, pedig a 

versenyszférához tartozik.  



 111

10987654321

A szervezet kódja

50

40

30

20

10

0

Fő

42

24

33

1818
21

13

25

3737

 

2. ábra A minta szervezetenkénti megoszlása 

 

1. magyar gyógyszeripar nagyvállalat 

2. budapesti önkormányzati hivatal 

3. állami felügyeleti szervezet 

4. pénzügyi szolgáltató nagyvállalat (multinacionális) 

5. média nagyvállalat (multinacionális) 

6. technológiai szolgáltató nagyvállalat (multinacionális) 

7. állami fegyveres szervezet 

8. gyógyszeripari nagyvállalat (multinacionális) 

9. ipari nagyvállalat 

10. orvosi alkalmazásokkal foglalkozó nagyvállalat (multinacionális) 

Szervezetenként egy, kettő, vagy három szervezeti egység dolgozóinak válaszait 

elemeztem. A teljes mintába egy adott szervezeti egységtől független dolgozók válaszai 

is beletartoztak. 
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A minta szervezeti egységek szerinti megoszlása az alábbi ábrán látható. Az egyes 

oszlopokban a szervezeti egységek kérdőív kitöltőinek száma látható, amely összesen 

241 fő. Egy adott szervezethez tartozó szervezeti egységeket ugyanazzal a színnel 

jelzem. 

 

3. ábra A minta szervezeti egységek szerinti megoszlása 

 

A demográfiai jellemzőket a teljes mintából a kezdeti ellenállás ellenére 30 fő 

kivételével minden válaszoló kitöltötte. Ennek ellenére a demográfia jellemzők alapján 

nem végeztem összehasonlításokat, mivel a vizsgált változók mentén szignifikáns 

különbség (p<0,05) volt a szervezeti egységek között. 

 

A mintában a kérdőív kitöltők többsége nő. 
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4. ábra A teljes minta nem szerinti megoszlása 

A végzett munka függvényében volt, ahol csak férfiak és volt, ahol egy-két válaszoló 

kivételével csak nők dolgoztak egy adott szervezeti egységben. Mivel a nemek 

eloszlásában szignifikáns különbség (p<0,05) van az egyes szervezeti egységek között, 

így a nem függvényében nem hasonlítottam össze a dolgozói véleményeket. 

 

A minta életkor szerinti eloszlása alapján a kérdőív kitöltők többsége 26-40 év közötti. 

 

5. ábra A teljes minta életkor szerinti megoszlása 
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 Az életkor szerinti eloszlás az egyes szervezeti egységekben eltérő. Az életkor 

függvényében szignifikáns különbség (p<0,05) van a szervezeti egységek között.  

 

A végzettség szerinti eloszlás alapján a kérdőív kitöltők többsége felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik.  

 

6. ábra A teljes minta végzettség szerinti megoszlása 

A végzettség függvényében szignifikáns a különbség (p<0,05) a szervezeti egységek 

között. 

 

A munkahelyen eltöltött idő függvényében legtöbben 1-3, illetve több mint 10 éve 

dolgoznak az adott szervezetnél.  

A szervezeti egységek között a munkahelyen eltöltött idő tekintetében szignifikáns a 

különbség (p<0,05), tehát vannak olyan szervezeti egységek, ahol a dolgozók többsége 

hosszabb, míg máshol jellemzően rövidebb ideje dolgozik a jelenlegi munkahelyén. 
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7. ábra A teljes minta munkahelyen eltöltött idő szerinti megoszlása 

 

A jelenlegi munkakörében a válaszolók többsége 1-3 éve dolgozik. A szervezeti 

egységek között e változó függvényében is szignifikáns különbség van. 

 
8. ábra A teljes minta adott munkakörben eltöltött idő szerinti megoszlása 
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6. 3. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁNAK FAKTORAI 

A teljesítményértékeléssel kapcsolatos véleményeket feltáró kérdőív (TÉR-kép) 24.-90. 

közötti itemei a teljesítményértékelési folyamat megítélésére, 91.-111., illetve 124.-127. 

közötti itemek pedig az értékelési folyamat egészével, az értékelővel valamint az 

értékelés eredményével, következményeivel kapcsolatos attitűdök (észlelt igazságosság 

és elégedettség) feltárására irányultak.  

A 24.-89. közötti illetve a 112. és 113. itemek faktoranalízise a teljesítményértékelés 

észlelt igazságosságát meghatározó tényezők tartalom szerinti csoportosítására irányult. 

A szakirodalomban található elméleti megközelítések különböznek az észlelt 

igazságosságot magyarázó kategóriák számát és tartalmát illetően. Elsősorban az 

igazságosság négy és három faktoros elképzelését vizsgálom. 

Az elemzéshez alkalmazott faktoranalízis nemcsak a változók számát csökkenti, hanem 

azok egymáshoz való rendeződése mögötti tartalmakat is felfedi, tehát az eredmények 

alapján az értékeltek percepcióját alkotó struktúrák feltárására és magyarázatára is 

lehetőség nyílik. A teljesítményértékelési folyamat észlelt igazságosságát befolyásoló 

jellemzők nagyon sokfélék, így elsődleges célom az itemek csoportosításával egy még 

jól értelmezhető, de könnyen kezelhető faktorstruktúra feltárása. Mindezen túl az első 

hipotézis alapján arra is kíváncsi voltam, hogy a kérdőív itemek 

- négy faktorba rendezése esetén a Greenberg modellben leírtakkal megegyező 

tartalmúak-e a kapott faktorok, 

- három faktorba rendezése esetén az igazságosság szakirodalomban leírt három fő 

(disztributív, procedurális, interakcionális/interperszonális) összetevője azonosítható-e 

és ha igen akkor milyen tartalommal. 

 

6. 3. 1. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁT FELTÁRÓ 

KÉRDŐÍVITEMEK FAKTORANALÍZISE  

A teljes mintára vonatkozó faktoranalízis nyolc faktort eredményezett, a bevont 

itemváltozók száma 57 darab volt. A KMO index: 0,946 (p=0,000), magas érték, 

faktoranalízisre alkalmas. A nyolc faktor a változóstruktúra teljes szórásnégyzetének 

68,27 %-át magyarázza, vagyis a faktorok a változóstruktúra nagy részét, viszonylag 

egyenletesen fedik le.  



 117

A faktorok megbízhatóságának ellenőrzésére a faktorok Cronbach’s alfa értékeit 

vizsgáltam. Mindegyik faktor megbízhatónak bizonyult (>0,7).  

Az egyes faktorok faktorsúlyértékei alapján a változók többsége erős kapcsolatot mutat 

az adott faktorral (>0,6).  

A kommunalitás értékei alapján mindegyik változó (>0,3) bekerült a faktorstruktúrába. 

Az egyes faktorok varianciaértékei, megbízhatósági értékei a faktorösszesítő 

táblázatban láthatóak, illetve az egyes faktorokhoz tartozó itemváltozók faktorsúlyai és 

kommunalitás értékei a faktoronkénti bontást tartalmazó 5. számú mellékletben 

láthatóak.  

ssz Faktor elnevezés 

It
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1.  Visszajelzés gyakorisága, magyarázata 10 0,939 11,66 

2. Az értékelő bánásmódja 8 0,905 10,22 

3. Értékelési kritériumok relevanciája 8 0,911 9,30 

4. Kompetens értékelő 6 0,918 9,27 

5. Vélemény-, érzelemkifejezési, fellebbezési lehetőség 10 0,933 9,06 

6. Elvárások magyarázata 4 0,903 7,24 

7. Az értékelés eredményének méltányossága, az értékelés alapja 7 0,857 6,52 

8. Elfogulatlanság 4 0,772 5,00 

Összesen: 68,27

5. Táblázat Faktorösszesítő táblázat – 8 faktor 

1. faktor: Visszajelzés gyakorisága, magyarázata 

A faktorstruktúrában a legjelentősebb és legnagyobb megbízhatósági értéket mutató 

faktor. Tízenegy itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,465 - 0,789 közti 

értékeket vettek fel. A legnagyobb súllyal a rendszeres visszajelzésről szóló itemek 

szerepelnek. A teljesítményértékelési folyamat megértése érdekében nyújtott 

információs támogatással mutat leggyengébb kapcsolatot. 

2.faktor: Az értékelő bánásmódja  

Nyolc itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,477 - 0,820 közti értékeket 

vettek fel. A faktor a változók közül az értékelő udvarias (faktorsúly=0,811) illetve 

figyelmes bánásmódjával (faktorsúly=0,820) mutat legszorosabb kapcsolatot. A 

faktorváltozók közül leggyengébb korrelációja azzal a változóval van, amely szerint az 

értékelő képes úrrá lenni elfogultságán (faktorsúly=0,477).  
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3. faktor: Értékelési kritériumok relevanciája 

Nyolc itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,498 - 0,705 közti értékeket 

vettek fel. A faktor a változók közül a kritériumok egyértelműségével 

(faktorsúly=0,705) mutat legszorosabb kapcsolatot, leggyengébb korrelációja azzal a 

változóval van, amely szerint a cég gondoskodik arról, hogy vezetője megértse a 

teljesítményértékelést (faktorsúly=0,498). 

4. faktor: Kompetens értékelő 

Hat itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,489 - 0,715 közti értékeket vettek 

fel. A faktor a változók közül az értékelő kompetenciájával (faktorsúly=0,715) mutat 

legszorosabb kapcsolatot, leggyengébb korrelációja azzal a változóval van, amely 

szerint az értékelő megérti a munkával kapcsolatos nehézségeket (faktorsúly=0,489). 

5. faktor: Vélemény-, érzelemkifejezési, fellebbezési lehetőség 

Tíz itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,441 - 0,759 közti értékeket vettek 

fel. A faktor a változók közül az érzelmek kifejezésének lehetőségével 

(faktorsúly=0,759) mutat legszorosabb kapcsolatot, leggyengébb korrelációja azzal a 

változóval van, amely szerint az értékelt véleménye hatással van az értékelési 

eredményre (faktorsúly=0,489). 

6. faktor: Elvárások magyarázata 

Négy itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,586 - 0,711 közti értékeket vettek 

fel. A faktor a változók közül az elvárások világos magyarázatával (faktorsúly=0,711) 

mutat legszorosabb kapcsolatot, és a többi változó is erős korrelációt jelez. 

7. faktor: Az értékelési eredmény méltányossága, az értékelés alapja 

Hét itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,542 - 0,838 közti értékeket vettek 

fel. A faktor a változókkal erős korrelációt mutat. 

8. faktor: Elfogulatlanság 

Négy itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,485 - 0,707 közti értékeket vettek 

fel. A faktor a változók közül az elfogulatlan értékeléssel (faktorsúly=0,707) a 

legszorosabb, és az objektív, torzításoktól mentes értékeléssel (faktorsúly=0,485) a 

leggyengébbet kapcsolatot mutatja. 

 
A legnagyobb faktorsúllyal a visszajelzés gyakorisága és magyarázata faktor szerepel. 

Ez a faktor az eredeti kérdőívből két skála itemeit a visszajelzés gyakoriságát és az 

értékelés magyarázatát is magában foglalja, azonban az eredetitől eltérően egy item, az 

értékelés eredményével kapcsolatos kérdezés lehetősége egy másik faktorba, a vélemény 
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kifejezési lehetőség faktorába került. Valószínűsíthető, hogy ha az értékelő rendszeresen 

értékel, esetleg részletes visszajelzést ad, nem egy kategóriába tartozik a kérdezés és a 

véleménykifejezés lehetőségével. A visszajelzés gyakorisága, megalapozottsága és 

konkrétsága az értékeltek körében az egyik leggyakrabban hiányolt és legfontosabbnak 

tartott része a teljesítményértékelésnek.  

Az értékelői bánásmódra vonatkozó itemek az eredeti kérdőívben két különböző faktor 

(értékelői tisztelet, értékelői érzékenység) itemeit tartalmazták, nálam azonban egy 

faktort képeznek.  

Az értékelési kritériumokra vonatkozó itemek az eredeti kérdőív skálájával 

megegyeznek, egy item, az értékelési tényezők közös módosítása, azonban nem része 

ennek a faktornak. Valószínűleg az, hogy a vezetővel közösen történik az értékelési 

tényezők megváltoztatása nem az értékelési kritériumokkal van összefüggésben, hanem 

a vezető értékelési, vezetési stílusával. 

A kompetens értékelő faktor az eredetivel megegyező itemeket tartalmaz, bár az 

itemek módosításának következtében, az eredetitől eltérően nem annyira szervezeti, 

mint inkább értékelői faktor. Az eredeti kérdőívben sokkal hangsúlyosabb a szervezet 

szerepe a kompetens értékelő meghatározásában. A magyar gyakorlat miatt (a 

fókuszcsoportos vizsgálat és az interjúk eredményei alapján) az itemek ilyen 

megfogalmazásban nem voltak értelmezhetőek pl. „cégem gondoskodik róla, hogy az 

értékelőm megértse a munkámban felmerülő nehézségeket”. Ez valószínűleg abból 

adódik, hogy a vizsgált szervezetekben szinte magától értetődő, hogy az értékelők a 

közvetlen felettesek, akiknek felkészítése legfeljebb az értékelő eszköz tartalmára és 

egyes szervezetekben az értékelői kompetenciák fejlesztésére terjed ki. Egyrészről tehát 

nincs lehetőség több értékelő megjelölésére, akiknek a kiválasztása kapcsán 

értelmezhető lenne, hogy a szervezet gondoskodik a kompetens, az értékelt munkáját 

ismerő értékelőről. Másrészről azzal, hogy az értékelő ismeri-e az értékelt feladatait, 

munkaköri kötelességeit, a munkájában felmerülő nehézségeket, nem foglalkoznak 

szervezeti szinten, egyértelműnek veszik, hogy az értékelt vezetője ezeknek az 

információknak a birtokában van, pedig az értékeltek véleménye alapján ez nem mindig 

van így. 

A vélemény-, érzelemkifejezési, fellebbezési lehetőség faktor az eredeti kérdőív 

fellebbezési lehetőség skáláját, valamint a szakirodalom és a fókuszcsoportos vizsgálat 

eredményei alapján megfogalmazott, az értékeléssel kapcsolatos vélemény-, és 

érzelemkifejezésre vonatkozó itemeket foglalja magában. Eredményeim alapján ebben a 
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faktorban sokkal nagyobb szerepet kap az értékeléssel kapcsolatos érzelem és vélemény 

kifejezésének a lehetősége, mint a szervezet által biztosított fellebbezési lehetőség. 

Erdogan, Kraimer és Linden (2001) eredményei alapján a fellebbezés a rendszer 

eljárásának igazságosságához, míg a vélemény kifejezés, a kétirányú kommunikáció az 

értékelői eljárás igazságosságához tartozik. Az eredményeim alapján azonban a 

fellebbezés és a vélemény kifejezés lehetősége egy faktorba került, ami kétféleképpen is 

magyarázható. Az egyik magyarázat az az, hogy hiába biztosított a rendszerben a 

fellebbezési lehetőség, az még nem biztosítja, hogy a dolgozók élnek is vele. Ha a 

vezető maga sem engedi a véleménynyilvánítást, egyirányú kommunikáció a jellemző, 

és ez az általánosan elfogadott a szervezetben, akkor a dolgozó a szervezeti szintű 

fellebbezési lehetőséggel sem mer élni. A fellebbezési lehetőséget biztosító 

szervezetekre jellemző, hogy az értékelt közvetlen vezetőjének felettesénél tehet 

panaszt. A dolgozói vélemények alapján ez a gyakorlat azonban nem kedvez az 

elfogulatlan felülvizsgálatnak. A szervezetek többségében a dolgozók azért nem mernek 

a vezetőjükre panaszt tenni, mert félnek állásuk elvesztésétől. A vélemény kifejezés 

lehetősége szervezeti szinten valamint a vezető irányában azonban külön válhat 

egymástól, ha a szervezeti kultúra ezt támogatja. A vizsgálati mintámban két olyan 

szervezet van a HR szakemberek elmondása szerint, amelyben a dolgozók élnek a 

véleményük kifejezés lehetőségével szervezeti szinten. Ehhez azonban olyan szervezeti 

kultúra kell, ahol a dolgozók megtapasztalták, hogy akár a vezetőjüket, akár a szervezet 

működését elmarasztaló véleményük kifejezése után nem éri őket semmilyen retorzió. 

Sőt a panaszuk, véleményük alapján számukra pozitív következményekkel járó 

lépéseket is tett a szervezet. A másik magyarázat a véleménykifejezés és a fellebbezés 

együttjárására (a multinacionális cégeknél dolgozók véleménye alapján), hogy a 

szervezet nagysága miatt a dolgozók számára saját szervezeti egységük és vezetőjük 

jelenti a szervezetet, és a szervezet mérete, a folyamatok túlszabályozottsága miatt 

szinte reménytelennek látják, hogy a fellebbezés belátható időn belül bármiféle 

következménnyel járna. Tehát mind a retorziótól való félelem, mind a fellebbezés 

értelmének a hiánya együttesen határozhatja meg a szervezeti és a vezetői tényezők 

együttjárását. 

Az elvárások magyarázata faktor egy item kivételével azonos tartalmú az eredeti 

skálával. Eredményeim alapján „Az értékelőm elmagyarázza, hogyan fejleszthetem a 

teljesítményemet„ item nem ebbe a faktorba, hanem a visszajelzés gyakorisága – 

magyarázata faktorba került. Valószínű, hogy az értékeltek ezzel kapcsolatos 
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tapasztalataival magyarázható ez az eredmény. Általában a célkitűző beszélgetés során 

nem kerül szóba a vezető teljesítményfejlesztésre vonatkozó javaslata, ez inkább a 

visszajelzés, értékelés része, még akkor is, ha sok helyen a célkitűző és értékelő 

beszélgetések egy időben zajlanak. 

Az értékelés eredményének méltányossága és az értékelés alapja faktor az eredeti 

skála itemeit, valamint az eredmény méltányosságára vonatkozó itemeket tartalmazza. 

A szakirodalom alapján a disztributív igazságosság elsősorban az értékelési eredmény 

méltányosságát jelenti, ezért Thurston eredeti kérdőívétől eltérően az eredmény 

igazságosságával kapcsolatos itemeket is bevontam a faktoranalízisbe, amelyek az 

értékelési eredményt meghatározó normákkal kerültek egy faktorba. 

Az értékelés eredménye skála itemei azonban nem alkottak egy faktort, a kommunalitás 

értékük is alacsony volt. Ezek az itemek azonban a szakirodalom és a fókuszcsoport 

tagjainak véleménye alapján a teljesítményértékelés igazságosságában jelentős szerepet 

játszanak. Valószínűleg az újrafogalmazással az itemek egy faktorba rendeződnek és 

megbízható skálát alkotnak. 

Az elfogulatlanság faktor az eredeti kérdőívben külön nem szerepelt. Az értékelő 

elfogultsága azonban a dolgozói vélemények és a szakirodalom (Thibaut, Walker, 1975; 

Tyler, 1989; Folger, Konovsky, Cropanzano, 1992) alapján a teljesítményértékelés 

észlelt igazságosságában jelentős szerepet tölt be, amit az itemek külön faktorba 

rendeződése is megerősít.  

A faktoranalízis eredményei alapján sikerült azonosítanom a teljesítményértékelési 

gyakorlat legfontosabb elemeit, amelyek megkönnyítik a TÉR elemzését és a 

teljesítményértékelés észlelt igazságosságát leginkább meghatározó tényezők 

azonosítását. 

 

6. 3. 2. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁT FELTÁRÓ KÉRDŐÍVITEMEK 

FAKTORANALÍZISE NÉGY FAKTOR ESETÉN  

Greenberg négyfaktoros modelljének vizsgálatához, a faktoranalízist előre rögzített 

négy faktorszám mellett is elvégeztem. A bevont itemváltozók száma 57 darab volt. A 

KMO index: 0,944 (p=0,000), magas érték, faktoranalízisre alkalmas. A négy faktor a 

változóstruktúra teljes szórásnégyzetének 55,93 %-át magyarázza. A faktorok között 

azonban számottevő különbség van abban, hogy a variancia hány százalékát 

magyarázzák.  
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A faktorok megbízhatóságának ellenőrzésére a faktorok Cronbach’s alfa értékeit 

vizsgáltam. Mindegyik faktor megbízhatónak bizonyult (>0,7).  

Az egyes faktorok faktorsúlyértékei alapján a változók többsége erős kapcsolatot mutat 

az adott faktorral (>0,6).  

A kommunalitás értékei alapján mindegyik változó (>0,3) bekerült a faktorstruktúrába. 

Az egyes faktorok varianciaértékei, megbízhatósági értékei a faktorösszesítő 

táblázatban látható. Az egyes faktorokhoz tartozó itemváltozók faktorsúlyai és 

kommunalitás értékei a faktoronkénti bontást tartalmazó táblázatokban, a 6. számú 

mellékletben találhatóak. 
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1.  
Procedurális igazságosság (strukturális és szociális): Értékelési 
kritériumok relevanciája + Kompetens értékelő + Magyarázat 
(elvárások + visszajelzés) 

28 0,970 25,88

2. Interperszonális:igazságosság (szociális disztributív) - Az 
értékelő bánásmódja + elfogulatlanság 14 0,913 13,72

3. Procedurális igazságosság (strukturális és szociális): 
Vélemény-, érzelemkifejezési, fellebbezési lehetőség 8 0,921 8,14

4. Disztributív igazságosság – (strukturális disztributív): Az 
értékelés eredményének méltányossága, az értékelés alapja  7 0,862 8,17

Összesen: 55,93

6. Táblázat Faktorösszesítő táblázat – 4 faktor 

 
1. faktor: Procedurális igazságosság (strukturális szociális): értékelési kritériumok 

relevanciája + magyarázat (elvárások + visszajelzés) + kompetens értékelő 

A legjelentősebb és legnagyobb megbízhatósági értéket mutató faktor 28 itemet 

tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,512 - 0,780 közti értékeket vettek fel. A 

legnagyobb súllyal a teljesítmény fejlesztésére vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos 

itemek szerepelnek. Az „értékelő tudása megfelelő az értékeléshez” item mutat 

legkevésbé erős kapcsolatot a faktorral. 

Ebben a faktorban mind az értékelő, mind a rendszer eljárásának elemei megtalálhatóak: 

visszajelzés gyakorisága, magyarázata; értékelési kritériumok relevanciája; elvárások 

magyarázata; kompetens értékelő. 
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2.faktor: Interperszonális igazságosság (szociális disztributív): az értékelő 

bánásmódja + elfogulatlansága 

A bánásmód faktor 14 itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,431 - 0,686 közti 

értékeket vettek fel. A faktor a változók közül az „értékelő/vezető nem bántó, nem 

személyeskedő” itemmel (faktorsúly = 0,686) mutatja a legszorosabb kapcsolatot, míg 

az „értékelésre nincs hatással, hogy a vezető kedveli-e vagy sem az értékeltet” 

(faktorsúly = 0,431) itemmel a leggyengébbet. 

Ebben a faktorban a nyolc faktor közül az interperszonális igazságosságra vonatkozó 

itemek találhatóak, úgy mint az értékelő bánásmódja és elfogulatlansága. 

3. faktor: Procedurális igazságosság (strukturális szociális): vélemény-, 

érzelemkifejezési és fellebbezési lehetőség 

Ez a faktor 8 itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,415 - 0,672 közti 

értékeket vettek fel. A faktor a változók közül az érzelmek kifejezésének lehetőségével 

(faktorsúly=0,672) mutatja a legszorosabb kapcsolatot, leggyengébb korrelációja az 

ellentétes vélemény megosztásakor fellépő kellemetlen érzéssel (faktorsúly=0,415) van. 

4. faktor: Disztributív igazságosság (strukturális disztributív): Az értékelési 

eredmény méltányossága, az értékelés alapja  

A faktor 7 itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,436 - 0,767 közti értékeket 

vettek fel. A faktor a változók közül az erőfeszítés mértékével (faktorsúly=0,767) 

mutatja a legszorosabb kapcsolatot, leggyengébb korrelációt pedig azzal az itemmel 

mutat, amely szerint a „vezető azon tényezők mentén értékelte a dolgozó teljesítményét, 

amelyekért felelős”. 

A kapott eredmény Greenberg négy faktoros modelljével annyiban egyezik meg, hogy 

két faktor a disztributív, és két faktor a procedurális igazságossághoz sorolható. A 

procedurális igazságosságon belül azonban a strukturális és a szociális összetevő nem 

különült el egymástól és a két procedurális faktor itemei más elv alapján szerveződtek. 

Bár a disztributív igazságosság két faktorának elkülönülése beigazolódott, az kérdéses, 

hogy a Greenberg modell faktorainak elnevezése találó-e. Hogy az értékelői 

bánásmóddal kapcsolatos itemek az igazságosság disztributív tényezőjének tekinthetők, 

vagy inkább a három faktoros elképzelés interperszonális/interakciós faktorának? Ezek 

a kérdések azonban elsősorban a faktor elnevezésekre vonatkoznak, ami magán a 

struktúrán nem változtat. Mivel azonban a procedurális igazságosság szociális és 

strukturális összetevőjének elkülönülését az eredmények nem támasztották alá, nemcsak 
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a Greenberg modell elnevezései, hanem a feltételezett struktúra is megkérdőjelezhető a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatban. 

A disztributív (strukturális disztributív) faktort, tartalmát tekintve csak részben sikerült 

a magyar mintán is igazolnom, mivel az értékelés eredményére hatást gyakorló tényezők 

nem kerültek bele (bár az itemek a magyar dolgozói vélemények alapján nagyon is 

relevánsak). Elképzelhető, hogy az itemek átfogalmazásával ez a skála is a disztributív 

faktor részét képezné. A disztributív faktorba került az értékelési eredményt 

meghatározó alapelvek mellett, az értékelési eredmény méltányossága is, bár ezek az 

itemek eredetileg nem szerepeltek a faktoranalízisben. Az elméleti megközelítések 

azonban a disztributív igazságosság alatt leginkább az elosztás, jelen esetben az 

értékelési eredmény méltányosságát értik. Ezért ellentétben a Greenberg modell 

Thurston-i interpretációval az értékelési eredmény méltányosságával kapcsolatos 

itemeket is bevontam az itemek faktoranalízisébe. Így az eredmények alapján az 

értékelési eredménnyel szoros összefüggésben álló itemek egy faktorba tömörültek. 

Az interperszonális (szociális disztributív) faktor az eredeti itemeket tartalmazza, 

kiegészülve az elfogulatlansággal kapcsolatos állításokkal. Az, hogy a vezető nem 

elfogult, a személyes szimpátia nem befolyásolja az értékelését egyenlő bánásmódot 

jelent. A faktor tartalma jelentős mértékben megegyezik Lind, Tyler (Tyler, 1989) által 

leírt, a vezetői bánásmód megítéléséhez használt három kulcsfontosságú tényezővel, 

amelyek a vezető (értékelő) igazságosságát határozzák meg. Ezek a neutralitás, a 

bizalom és a tisztelet. A neutralitás az értékelési folyamat korrektségére, az 

elfogulatlan, tényekre alapozott értékelésre, a bizalom, a vezető igazságosságában való 

hitre, és a tisztelet a vezető által a dolgozó irányába tanúsított tiszteletteljes bánásmódra 

vonatkozik. Bár Lind és Tyler modellje számos a szociális-procedurális faktorba tartozó 

tényezőt is magában foglal, azonban az általuk leírt neutralitást, bizalmat, tiszteletet az 

eredményeim alapján kapott bánásmód faktor részben ugyan, de lefedi.  

A procedurális igazságosság egyik faktora a variancia jelentős részét megmagyarázva 

mind a szervezeti eljárást, mind az értékelői eljárást (egyes faktorait) magában foglalja. 

Ez a faktor tartalmazza a nyolcfaktoros modell legtöbb elemét: visszajelzés 

gyakorisága, magyarázata; elvárások magyarázata; értékelési kritériumok relevanciája; 

kompetens értékelő. Az eredmények alapján magyar mintán nem váltak külön a 

szervezeti és az értékelői folyamat igazságosságára vonatkozó itemek, ami a két tényező 

összefüggését támasztja alá. Az értékelési kritériumok relevanciája függ a szervezettől, 

mivel az értékelhető szempontok körét a szervezet határozza meg, amely lehet például 
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cél, feladat, mutatószám, kompetencia. Ezeknek a kritériumoknak az értelmezése a 

számszerűsített mutatószám kivételével leginkább az értékelő vezetőtől függ, aki a 

sokszor megfoghatatlan, nehezen értelmezhető kritériumokat „érthető” formába önti az 

értékeltek számára.  

A kompetens értékelő faktorban is mind a szervezeti, mind az értékelői itemek 

megtalálhatók. A kompetens értékelő kiválasztásáért, az értékelő felkészítéséért, 

valamint az értékelői munka ellenőrzésért elméletben a szervezet a felelős. A vizsgálati 

minta szervezeteinek többségében azonban a szervezet kizárólag az értékelők felszínes 

felkészítésével foglalkozik. Minden vizsgált szervezetben magától értetődőnek tekintik, 

hogy az értékelő a közvetlen vezető. A több értékelős módszert (például a 360 fokos 

értékelésnél) alkalmazó szervezetekben pedig nem a szervezet, hanem a dolgozók 

közvetlen vezetője az, aki az értékeltek kijelölésében közreműködik. 

Bár a kompetens értékelő biztosításában a szervezetnek nagy szerepe lenne, a 

valóságban az értékeléshez szükséges információk összegyűjtése, az értékelő 

felkészültsége már az értékelő felelőssége.  

A procedurális igazságosság másik faktora a vélemény-, érzelemkifejezési és 

fellebbezési lehetőség, amely szintén tartalmaz értékelői és szervezeti eljárás elemeket. 

Ennek a faktornak a különválása négy faktor esetén azt sejteti, hogy magyar mintán a 

véleménykifejezés lehetősége az igazság többi faktorától elkülönölve reprezentálódik a 

dolgozók fejében. Valószínű, hogy bizonyos szervezetekben meg sem fordul a dolgozók 

fejében, hogy lehetőségük lenne elmondani a véleményüket, vagy kifejezni az 

érzéseiket, esetleg panasszal élni a szervezettel, vagy a vezetővel szemben. Mivel a 

véleménykifejezésnek nincs hagyománya a szervezetben így valószínű, hogy a 

dolgozók elvárásai között sem szerepel vagy ha mégis, akkor valószínűleg 

elégedetlenek vele. Véleményem szerint azonban szervezetenként, vagy szervezeti 

kultúránként különböző lehet az igazságosság kognitív reprezentációja, amelyben a 

véleménykifejezés eltérő helyet foglalhat el. 

Eredményeim alapján tehát nem a szervezeti (strukturális) és az értékelői (szociális) 

faktorok váltak külön, hanem az egyik faktort az elvárások, az értékelési kritériumok, a 

teljesítményértékelés megalapozott, pontos magyarázata alkotta, míg a másik faktort az 

vélemény-, és érzelemkifejezés, valamint a fellebbezés lehetősége. Valószínű, hogy a 

teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos véleményekre az értékelő vezető 

meghatározó hatást gyakorol, így a szervezeti és az értékelői tényezők szorosan 

együttjárnak. A szervezeti szabályok, döntések vezetői kommunikálása hatással van a 
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szervezet igazságosságára, tehát a szabályok nem önmagukban, hanem a vezető 

közreműködésével eltérő hatás kiváltására képesek. A mintában viszont külön 

értelmezendőek a pontos, korrekt, alapos magyarázatok és a vélemény-, 

érzelemkifejezés lehetősége. A kompetens értékelő által adott kimerítő, pontos, korrekt 

és gyakori visszajelzés még nem jelenti, hogy az értékelt az értékeléssel való egyet nem 

értését, az értékeléssel ellentétes véleményét is kifejezheti.  

 

6. 3. 3. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁT FELTÁRÓ KÉRDŐÍVITEMEK 

FAKTORANALÍZISE HÁROM FAKTOR ESETÉN 

A szervezeti igazságosság teljesítményértékeléssel kapcsolatos faktorstruktúrájának 

vizsgálatához a faktoranalízist előre rögzített három faktorszám mellett is elvégeztem. 

Feltételezésem szerint az igazságosság három összetevős megközelítése magyar mintán 

jobban magyarázza a TÉR észlelt igazságosságát, mint Greenberg négyfaktoros 

modellje a szervezeti, vezetői eljárás megítélésének szoros összefonódása miatt.  

A bevont itemváltozók száma ismét 57 darab volt. A KMO index: 0,948 (p=0,000), 

magas érték, faktoranalízisre alkalmas. A három faktor a változóstruktúra teljes 

szórásnégyzetének 53,84 %-át magyarázza, amelybe leginkább az első faktor tölt be 

jelentős szerepet. 

A faktorok megbízhatóságának ellenőrzésére a faktorok Cronbach’s alfa értékeit 

vizsgáltam. Mindegyik faktor megbízhatónak bizonyult (>0,7).  

Az egyes faktorok faktorsúlyértékei alapján a változók többsége erős kapcsolatot mutat 

az adott faktorral (>0,6).  

A kommunalitás értékei alapján mindegyik változó (>0,3) bekerült a faktorstruktúrába. 

Az egyes faktorok varianciaértékei, megbízhatósági értékei a faktorösszesítő 

táblázatban, illetve az egyes faktorokhoz tartozó itemváltozók faktorsúlyai és 

kommunalitás értékei a faktoronkénti bontást tartalmazó táblázatokban, a 7. számú 

mellékletben találhatók. 
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1.  

Procedurális: 
- Értékelési kritériumok relevanciája 
- Kompetens értékelő 
- Magyarázat (elvárások + visszajelzés) 
- Fellebbezési lehetőség 

32 0,972 27,49

2. 

Interperszonális: 
- Az értékelő bánásmódja (tisztelet+érzékenység) 
- Elfogulatlanság 
- Vélemény- és érzelemkifejezési lehetőség 

17 0,924 16,27

3. 
Disztributív: 

- Az értékelés alapja 
- Az értékelés eredményének méltányossága 

7 0,831 10,08

Összesen: 53,84

7. Táblázat Faktorösszesítő táblázat - 3 faktor 

 

1. faktor: Procedurális igazságosság  

A faktorstruktúrában a legjelentősebb és legnagyobb megbízhatósági értéket mutató 

faktor 32 itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,463 - 0,747 közti értékeket 

vettek fel. A legnagyobb súllyal a teljesítmény fejlesztésére vonatkozó javaslatokkal 

kapcsolatos itemek szerepelnek. A fellebbezési lehetőség mutat leggyengébb kapcsolatot 

ezzel a faktorral. 

A procedurális igazságosság a nyolc faktor közül a következőket tartalmazza: 

visszajelzés gyakorisága, magyarázata; értékelési kritériumok relevanciája; elvárások 

magyarázata; kompetens értékelő; fellebbezési lehetőség. A négyfaktoros eredményhez 

hasonlóan mind az értékelői (szociális), mind a rendszer (strukturális) eljárásának 

igazságosságával kapcsolatos tényezők egy faktorba kerültek. A négyfaktoros modelltől 

annyiban tér el ez a faktor, hogy a fellebbezés rendszer szintű elemeit is magában 

foglalja. 

2.faktor: Interperszonális igazságosság 

A faktor 17 itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,389 - 0,713 közti értékeket 

vettek fel. A faktor a változók közül a nem bántó, nem személyeskedő bánásmóddal 

(faktorsúly = 0,713) mutat legszorosabb kapcsolatot, leggyengébb korrelációja pedig 

azzal a változóval van, amely szerint az ellentétes vélemény megosztása nem jelent 

problémát az értékelt számára (faktorsúly = 0,431). A négyfaktoros eredménytől 
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annyiban tér el az interperszonális igazságosság faktora, hogy a vélemény- és 

érzelemkifejezés lehetőségét is tartalmazza. 

A faktor tartalma a következő: értékelő bánásmódja (tisztelet + érzékenység); 

elfogulatlanság; vélemény- és érzelemkifejezés lehetősége.  

3. faktor: Disztributív igazságosság  

A faktor 7 itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,409 - 0,731 közti értékeket 

vettek fel. A faktor a változók közül a munkavégzés minőségével (faktorsúly=0,731) 

mutatja a legszorosabb kapcsolatot, leggyengébb korrelációt pedig azzal az itemmel 

mutat, amely szerint a „vezető azon tényezők mentén értékelte a dolgozó teljesítményét, 

amelyekért felelős”. 

Három faktor esetén a fellebbezés valamint a vélemény-, érzelemkifejezés lehetősége 

különvált egymástól, bár a fellebbezés lehetősége a procedurális, és a vélemény-, 

érzelemkifejezés lehetősége a bánásmód faktoron belül a legkisebb faktorsúlyú itemeket 

jelenti. Az eredmény azonban jól magyarázható azzal, hogy míg a fellebbezés 

lehetősége inkább a szervezeti és a vezetői eljárás igazságosságával van kapcsolatban, 

addig a vélemény- és érzelemkifejezés lehetősége a vezető és a beosztott 

interperszonális kapcsolatában valósul meg. Az, hogy a vezető megengedi-e 

beosztottainak, hogy akár érzéseiket, akár véleményüket kifejezésre jutassák valószínű, 

hogy sokkal inkább a vezető érzékenységével, a dolgozók irányába kifejezett tisztelettel 

van összefüggésben. 

A három faktor tartalma többnyire megfelel szakirodalomban leírtaknak. A disztributív 

igazságosság az értékelés eredményét meghatározó elvek (minőség, mennyiség, 

erőfeszítés, felelősség), illetve az értékelési eredmény igazságosságával kapcsolatos 

itemeket foglalja magában. A procedurális faktorba kerültek mind a rendszer, mind az 

értékelői folyamat igazságosságát leíró itemek. Egyedül az igazságosság harmadik 

összetevőjének, az általam interperszonális igazságosságnak nevezett faktor tartalma 

nem egyezik meg teljes mértékben a szakirodalomban leírtakkal. Az 

interperszonális/interakciós igazságosságot a procedurális faktor részeként, vagy attól 

külön is tárgyalják. Ide tartozik a vezető bánásmódja, kommunikációjának stílusa, a 

döntések magyarázata, tehát a vezető-beosztott közötti interakció elemei (Cobb, Vest, 

Hill, 1997). Eredményeim alapján azonban a vezető bánásmódjával kapcsolatos faktor 

nem tartalmazza a döntések magyarázatát, hanem kizárólag a vezető által a dolgozók 

irányába tanúsított tiszteletet és a vezető érzékenységét, amelyek összefüggésben állnak 

azzal, hogy a vezető lehetőséget ad-e a dolgozónak a vélemény- és érzelemkifejezésre. 
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A vezetői bánásmód faktorában található elfogulatlanság, neutralitás véleményem 

szerint ugyanúgy értelmezhető, mint a tisztelet, vagy az érzékenység, mivel arra 

vonatkozik, hogy a vezető ugyanúgy, az előítéleteit félretéve, torzításoktól mentesen 

viszonyul a beosztottaihoz.  

 

6. 4. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁNAK KRITÉRIUMAI 

A teljesítményértékelés igazságosságának kritériumait a TÉR-rel, az értékelővel, az 

értékelés eredményével, valamint következményével kapcsolatban is elemeztem.  

6. 4. 1. A TÉR IGAZSÁGOSSÁGA  

A TÉR működésének igazságosságára legjelentősebb hatást gyakorló tényezők feltárása 

céljából több független változóval (item, faktor) regresszióanalízist végeztem.  

Az első esetben azt vizsgáltam, hogy a következő öt item közül – „Teljesítményértékelés 

következményei igazságosak”, „Értékelőt igazságosnak tartom”, „A munkahelyemet 

igazságosnak tartom”, „Teljesítményt igazságosan értékeli az értékelő” és „Méltányos a 

teljesítményértékelés eredménye” - melyik milyen mértékű hatást gyakorol a TÉR 

igazságosságának megítélésére. A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír 

(F=62,640; p<0,05), a megmagyarázott variancia aránya 56,3%.  

Három item esetén lett az eredmény szignifikáns: a „Teljesítményértékelés 

következményei igazságosak” (t=5,994 p<0,05), a „A munkahelyemet igazságosnak 

tartom” (t=5,491; p<0,05) és az „Értékelőt igazságosnak tartom”(t=4,412; p<0,05)  

itemek esetén. 

itemek Beta t p 

Függő változó: Igazságosan működik a TÉR 

A munkahelyemet igazságosnak tartom  0,335  5,491 0,000 
Teljesítményértékelés következményei 
igazságosak 0,330 5,994 0,000 

Értékelőt igazságosnak tartom 0,184 4,412 0,023 
 Összes magyarázó erő (R2 ) 

0,506: 

8. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 1: A TÉR igazságossága 

A TÉR igazságosságának megítélésére a szervezet, az értékelő valamint az értékelés 

következményének igazságossága szignifikáns hatást gyakorol, míg maga az értékelés 

eredményének méltányossága nem. A teljesítményértékeléssel közvetlen kapcsolatban 
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álló igazságossági faktorokon kívül a munkahely igazságosságáról kialakult általános 

vélemény is meghatározó szerepet tölt be a TÉR észlelt igazságosságában. Valószínűleg 

a szervezeti működésről kialakult általános vélemény az egyes szervezeti rendszerekről 

alkotott véleményre is hatást gyakorol.  

A vizsgált szervezetekben általában a vezetők nem értékelik átlagon alulinak a dolgozó 

teljesítményét és inkább az átlagos, vagy az átlagon felüli értékelések jellemzőek. 

Feltételezésem szerint emiatt nincs igazi súlya az értékelési eredménynek az 

igazságossági ítéletekben. A tényleges értékelési eredményből azonban nem 

következtethetünk az értékelési eredmény igazságosságára, mivel az átlagos, vagy az 

átlagon felüli értékelést is méltánytalannak ítélheti a dolgozó. Ezért a TÉR észlelt 

igazságosságának kritériumait az igazságosság három faktora, valamint a 8 TÉR faktor 

mentén külön is vizsgáltam azon dolgozók körében, akik előzetes elvárásukhoz képest 

rosszabb értékelést kaptak, illetve akik úgy érzik, hogy teljesítményük alapján jobb 

értékelést érdemelnének. 

A disztributív, a procedurális és az interperszonális igazságosság, valamint a bizalom 

hatását is elemeztem a TÉR észlelt igazságosságára.  

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=47,37; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 46,8%. Az eredmények alapján a TÉR észlelt 

igazságossára a vezető beosztott közötti bizalom (t=3,96; p<0,05), valamint a 

procedurális igazságosság (t=4,46; p<0,05) jelentős hatást gyakorol, míg a disztributív 

illetve interperszonális igazságosság nem. Tehát magának a rendszer egészének a 

megítélésében az eljárás elemeinek igazságossága, illetve a vezető-beosztott közötti 

bizalom kulcsfontosságú. 

Igazságosság faktorai + Bizalom Beta t p 

Függő változó: Igazságosan működik a TÉR 

Procedurális igazságosság 0,397 4,469 0,000 

Bizalom 0,357 3,965 0,000 

 Összes magyarázó erő (R2 ) 0,468: 

9. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 2: A TÉR igazságossága 

Az előző eredménnyel összhangban az értékelés eredményének az igazságossága, a 

disztributív igazságosság nem befolyásolja szignifikánsan a TÉR igazságosságának 

megítélését. Ez azt jelenti, hogy a TÉR-t nem látják igazságossabbnak azok, akik az 

értékelés eredményét méltányosnak tartják, vagy önmagában az értékelési eredmény 
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méltánytalanságának nem egyenes következménye a TÉR igazságosságának negatív 

megítélése. További statisztikai elemezések alapján (GLM – univariate modell) a 

disztributív igazságosság önmagában nem (F=1,382; p>0,05), de a bizalommal 

(F=1,754; p<0,05), a procedurális (F=2,109; p<0,05) illetve az interperszonális 

igazságossággal (F=2,570; p<0,05) interakcióba lépve szignifikáns hatást gyakorol a 

TÉR igazságosságának megítélésére. Tehát méltánytalannak észlelt eredmény esetén a 

bizalom vagy a megfelelő vezetői eljárás és bánásmód a TÉR megítélését képes 

befolyásolni. 

Az értékelési eredménytől függetlenül a szervezeti és a vezetői eljárás igazságtalansága, 

illetve a vezető beosztott közötti bizalom hiánya a TÉR igazságosságának kedvezőtlen 

megítéléséhez vezet. Az interperszonális igazságosságot jelentő vezetői bánásmód 

szinte kizárólag az értékelő személyes jellemzőinek függvénye, így valószínűleg nem a 

TÉR, hanem az értékelő igazságosságának megítélésével áll szorosabb összefüggésben. 

Azért, hogy pontosabban azonosíthatóak legyenek a teljesítményértékelési gyakorlat 

azon elemei, amelyekre mindenképpen érdemes odafigyelni a TÉR igazságosságának 

biztosítása céljából a TÉR faktorok (8 faktor) hatását is elemeztem.  

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=22,536; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 45,5%.  

A visszajelzés gyakorisága, magyarázata (t=2,053; p<0,05), az értékelési 

kritériumok relevanciája (t=4,302; p<0,05), az elfogulatlanság (t=4,412; p<0,05) és a 

bizalom (t=3,562; p<0,05) szignifikáns hatást gyakorol a TÉR igazságosságára.  

TÉR faktorok Beta t p 

Függő változó: Igazságosan működik a TÉR 

Értékelési kritériumok relevanciája  0,400 4,302 0,000 

Bizalom 0,383 3,562 0,002 

Visszajelzés gyakorisága, magyarázata 0,202 2,053 0,041 

Elfogulatlanság 0,152 2,078 0,039 

 Összes magyarázó erő (R2 ) 0,455: 

10. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 3: A TÉR igazságossága 

 
A TÉR faktorok közül a vélemény- és érzelemkifejezés lehetősége, az értékelői 

bánásmód, az elvárások megmagyarázása, az értékelő kompetenciája valamint az 
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értékelési eredmény méltányossága nem gyakorol jelentős hatást a TÉR 

igazságosságára.  

A TÉR igazságosságának megítélésére tehát az értékelés következménye, az értékelési 

tényezők relevanciája gyakorolja a legjelentősebb hatást. A TÉR látható, rögzített, a 

szervezet által meghatározott elemei mellett azonban a vezető-beosztott közötti bizalom, 

a visszajelzés gyakorisága, magyarázata és az értékelő elfogulatlansága is hatással van a 

TÉR észlelt igazságosságára. Az egész rendszer észlelt igazságosságát tehát az értékelő 

vezető magatartása is nagymértékben befolyásolja.  

Az, hogy a vélemény-, érzelemkifejezés és fellebbezés lehetősége nem gyakorol 

szignifikáns hatást a TÉR igazságosságára az alábbiakkal magyarázható.  

- A dolgozók többsége nem igényli, hogy elmondhassa a véleményét.  

- A magyar szervezetek többségében nincs bejáratot gyakorlata, rutinja a 

vélemények kifejezésének, így az értékeltek az értékelésnél sem érzik a vélemény-

kifejezés hiányát.  

Az eredmények alapján tehát a TÉR igazságosságát az értékelési tényezők relevanciája, 

a megalapozott, konkrét példákat felsorakoztató, alapos és gyakori értékelés, illetve az 

elfogulatlanság együttesen biztosítja. A dolgozói vélemények fókuszcsoportos 

vizsgálata során kapott válaszok megegyeznek a statisztikai feldolgozás eredményével. 

 

Kíváncsi voltam arra is, hogy azon dolgozóknál, akik rosszabb értékelést kaptak mint, 

amire számítottak, illetve akik úgy gondolják, hogy jobb értékelést érdemeltek volna az 

értékelési eredmény méltányossága befolyásolja-e a TÉR észlelt igazságosságát. A 

regresszióelemzés eredménye alapján az igazságosság három faktora és a bizalom közül 

kizárólag a procedurális igazságosság hatása volt szignifikáns (megmagyarázott 

variancia 81,6%, ß=0,821, t=4,111, p=0,001). Az eljárás igazságosságának 

dominanciája az igazságossági ítéletekben tehát azon dolgozóknál is érezhető, akik az 

értékelési eredményt méltánytalannak tartják. 

A 8 TÉR faktor vizsgálata alapján a TÉR észlelt igazságosságával kapcsolatban 

differenciáltabb eredményt kaptam. 

A regresszióelemzés eredménye alapján a vártnál rosszabb értékelést kapott dolgozók 

(26 fő) esetében a TÉR észlelt igazságosságának megítélését a visszajelzés 

gyakorisága, az értékelés magyarázata mellett (ß=0,588, t=1,959, p=0,046), az 

értékelési eredmény méltányossága, az értékelés alapja is befolyásolta (ß=0,380, 

t=2,670, p=0,022). Az eredmények alapján tehát az értékelési eredmény 
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igazságosságának is szerepe van a TÉR észlelt igazságosságában, persze csak azon 

dolgozók körében, akik nem azt az értékelést kapták amire számítottak. Az előzetesen 

elvárt értékeléstől eltérő eredmény esetén valószínűleg a visszajelzés gyakorisága, 

illetve magyarázata nem megfelelő, ami magyarázatul szolgálhat arra, hogy a TÉR 

észlelt igazságosságában is döntő szerepet játszik.  

Az értékelési eredmény méltányossága, az értékelés alapja azonban nem gyakorol 

szignifikáns hatást a TÉR észlelt igazságosságára azon dolgozók körében, akik jobb 

eredményt tartottak volna méltányosnak (29 fő). Náluk kizárólag az elfogulatlanság 

(ß=0,548, t=-3,166, p=0,005) befolyásolja szignifikánsan a TÉR észlelt igazságosságát. 

Ebben az esetben tehát nem a visszajelzés hiánya, hanem az értékelő elfogultsága az 

amit kifogásolnak a dolgozók. 

Bár a tényleges negatív, átlagon aluli értékelés jelenleg még nagyon ritka a vizsgált 

szervezetekben, így megbízható következtetéseket is nehéz lenne levonni az eddigi 

eredmények alapján, de az elemzéseim arra engednek következtetni, hogy a TÉR észlelt 

igazságosságát az értékelési eredmény abban az esetben befolyásolja szignifikánsan, ha 

a várttól rosszabb értékelést kapott a dolgozó. Ez azonban a gyakori és konkrét 

visszajelzéssel megelőzhető. 

 

6. 4. 2. AZ ÉRTÉKELŐ IGAZSÁGOSSÁGA 

Az értékelő igazságosságának megítélésére a procedurális, az interperszonális és a 

disztributív igazságosság, a TÉR faktorok valamint a bizalom hatását is vizsgáltam.  

A „Teljesítményt igazságosan értékeli az értékelő” itemre, mint függő változóra az 

igazságosság három faktora közül a procedurális és a disztributív igazságosság, 

valamint a vezető-beosztott közötti bizalom hatása jelentős, az interperszonális 

igazságosságé nem. A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=76,236; 

p<0,05), a megmagyarázott variancia aránya 58,6%. Az interperszonális igazságosság 

valószínűleg azért nem bír számottevő hatással, mivel tartalma az elfogulatlanság 

kivételével nem közvetlenül a teljesítményértékelés, hanem sokkal inkább az értékelő 

igazságosságával állhat kapcsolatban. 
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Igazságosság faktorai + Bizalom Beta t p 

Függő változó: A teljesítményt igazságosan értékeli az értékelő 

Vezető-beosztott közötti bizalom 0,327 4,124 0,000 

Procedurális igazságosság 0,240 3,058 0,003 

Disztributív igazságosság 0,226 2,237 0,000 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,586 

11. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 1: Az értékelő igazságosan értékeli a teljesítményt 

A bizalom meghatározó szerepe főképp azzal magyarázható, hogy magának az 

igazságosságnak a megítélése leginkább társas összehasonlításban valósul meg. Ha 

tudjuk, hogy a vezető milyen értékelést adott a szervezeti egység munkatársainak, akkor 

ehhez viszonyítva ítéljük meg saját értékelésünk igazságosságát, vagy 

igazságtalanságát. Mivel azonban teljeskörű, részletes információval nem rendelkezünk 

mások értékelésével kapcsolatban, így leginkább a bizalmon múlik, hogy mennyire 

ítéljük igazságosnak a teljesítményértékelési gyakorlat jellemzőit. A bizalom mellett az 

értékelői eljárás, illetve az értékelési eredmény igazságosságának is szerepe van az 

igazságossági ítéletben. Az eredmény észlelt igazságossága tehát nem a rendszer, hanem 

az értékelést végző személy igazságosságának megítélését befolyásolja. Ez 

mindenképpen pozitív eredmény abból a szempontból, hogy a negatív értékelési 

eredmény a TÉR egészének megítélését nem befolyásolja kedvezőtlenül. 

Ahhoz, hogy minél nagyobb biztonsággal meg tudjam mondani a teljesítményértékelési 

folyamat elemei közül melyek hatása jelentős, a „Teljesítményt igazságosan értékeli az 

értékelő” itemre, mint függő változóra, a TÉR faktorok és a bizalom, mint független 

változók hatását vizsgáltam. 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=37,966; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 58,4%.  

Négy faktor és a bizalom esetén lett az eredmény szignifikáns: visszajelzés 

gyakorisága, magyarázata (t=3,023; p<0,05), kompetens értékelő (t=4,297; p<0,05), 

az értékelési eredmény méltányossága, az értékelés alapja (t=2,016; p<0,05) és az 

elfogulatlanság (t=2,237; p<0,05) esetén. 
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TÉR faktorok Beta t p 

Függő változó: A teljesítményt igazságosan értékeli az értékelő 

Kompetens értékelő 0,367 4,297 0,000 

Bizalom 0,286 3,342 0,001 

Visszajelzés gyakorisága, magyarázata 0,260 3,023 0,002 

Az értékelési eredmény méltányossága, az 
értékelés alapja 0,226 2,237 0,000 

Elfogulatlanság 0,154 2,016 0,012 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,584 

12. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 2: Az értékelő igazságosan értékeli a 
teljesítményt  

 
Az elfogulatlanság, valamint a visszajelzés gyakorisága, magyarázata az értékelő és 

TÉR észlelt igazságosságát is befolyásolja. A bizalom, az értékelő értékelési 

kompetenciái, valamint az értékelési eredmény méltányossága, az értékelés alapja 

(munka minősége, mennyisége, erőfeszítés mértéke, felelősség) szintén jelentősen 

meghatározza, hogy az értékelőt igazságosnak tartják-e a dolgozók.  

A beta érték alapján a kompetens, hiteles értékelő bír a legjelentősebb súllyal. Ahhoz, 

hogy az értékelőt igazságosnak észleljék az értékeltek, szükséges, hogy az értékelő 

szakmai hozzáértését elfogadják, elismerjék, mivel ez az, ami az értékelői hitelességet 

megalapozza a visszajelzés gyakorisága mellett. Bármilyen alapos, részletes és gyakori 

lehet az értékelés, ha az értékeltek nem tartják kompetensnek értékelőt, akkor valószínű, 

hogy az értékelési eredményt sem fogadják el. 

 

Az értékelő általános igazságosságának („Értékelőt igazságosnak tartom”) megítélésére 

hatást gyakorló tényezőket is elemeztem. 

A „Értékelőt igazságosnak tartom” itemre, mint függő változóra az igazságosság három 

faktora közül a procedurális és az interperszonális igazságosság, valamint a vezető-

beosztott közötti bizalom hatása jelentős, a disztributív igazságosságé nem. A 

regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=131,258; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 70,9%. 
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Igazságosság faktorai + Bizalom Beta t p 

Függő változó: Az értékelőt  igazságosnak tartom 

Interperszonális igazságosság 0,459 6,731 0,000 

Vezető-beosztott közötti bizalom 0,274 4,122 0,000 

Procedurális igazságosság  0,193 2,946 0,004 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,709 

13. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 1: Az értékelő igazságossága 

Azt, hogy általában igazságnak ítélik-e a dolgozók a vezetőjüket/értékelőjüket 

leginkább az interperszonális igazságosság, pontosabban a vezetői bánásmód, az 

elfogulatlanság és a vélemény-, érzelemkifejezés lehetősége határozza meg. Az 

interperszonális igazságosság mellett a procedurális igazságosság és a bizalom szerepe 

is meghatározó. Ahhoz tehát, hogy a vezetőt/értékelőt igazságosnak tartsák a 

beosztottjai leginkább az eljárás elemei, valamint az általuk nagymértékben 

meghatározott vezető-beosztott közötti bizalom bírnak döntő fontossággal, míg a 

disztributív igazságosságot jelentő értékelési eredmény méltányossága nem.  

Ahhoz, hogy az eljárás elemei közül ki tudjam emelni a legfontosabbakat a TÉR 

faktorok hatását is elemeztem. 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=67,612; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 71,5%.  

Öt faktor és a bizalom esetén lett az eredmény szignifikáns: visszajelzés gyakorisága, 

magyarázata (t=4,125; p<0,05), az értékelő bánásmódja (t=4,970;p<0,05), 

kompetens értékelő (t=3,566; p<0,05), vélemény-, érzelemkifejezési lehetőség 

(t=2,406; p<0,05), elfogulatlanság (t=3,490; p<0,05) esetén. 
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TÉR faktorok Beta t p 

Függő változó: Értékelőt igazságosnak tartom 

Visszajelzés gyakorisága, magyarázata 0,294 4,125 0,000 

Az értékelő bánásmódja 0,274 4,970 0,000 

Bizalom 0,256 3,657 0,000 

Kompetens értékelő 0,252 3,566 0,000 

Elfogulatlanság 0,184 3,490 0,001 

Vélemény-, érzelemkifejezési lehetőség 0,157 2,406 0,017 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,715 

14. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 2: Az értékelő igazságossága 

 
Az eredmények alapján a visszajelzés gyakorisága, magyarázata és az értékelő (vezető) 

bánásmódja a legmeghatározóbb az igazságossági ítéletben. Az értékelés tartalma 

mellett tehát a kommunikáció megnyilvánulási formája is fontos szerepet tölthet be. A 

vélemény- és érzelemkifejezési lehetőség, a vezető nyitottsága akár az ellentétes 

véleménnyel szemben is, illetve az értékelő bánásmódja olyan tényezők, amely nem 

konkrétan az értékelő teljesítményértékelő magatartásának igazságosságát befolyásolja, 

hanem inkább az értékelőét. Az, hogy a vezető mennyire tapintatos, mennyire 

viselkedik tisztességesen, a dolgozók jogait tiszteletben tartva, mennyire ad lehetőséget 

a vélemény-, érzelemkifejezésre nemcsak a teljesítményértékelésre, hanem a vezetői 

gyakorlat minden területére jellemző vezetői magatartás, hozzáállás, ami leginkább az 

értékelő vezető személyiségétől függ. Az eredmények többnyire megegyeznek Lind és 

Tyler (Tyler, 1989) által fontosnak tartott kritériumokkal, úgy mint elfogulatlanság, a 

döntések megalapozottsága (kompetens értékelő + visszajelzés gyakorisága), a 

vélemény-érzelemkifejezés lehetősége és a vezető bánásmódja. A TÉR faktorok mellett 

a vezető-beosztott közötti bizalom is jelentős szerepet tölt be az értékelő 

igazságosságának megítélésében. Érdekes eredmény, hogy maga az értékelési eredmény 

méltányossága nem mindent átható erővel bír és elsősorban az értékelő 

teljesítményértékelő magatartásának megítélését befolyásolja, de a TÉR, vagy az 

értékelő megítélését nem. 
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6. 4. 3. AZ ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYÉNEK IGAZSÁGOSSÁGA  

Az értékelési eredmény méltányosságának megítélésére feltételezésem szerint a vezető-

beosztott közötti bizalom, az eljárás igazságossága és az interakciós helyzetben 

megnyilvánuló értékelői magatartás, az interperszonális igazságosság is hatással lehet.  

Arra a kérdésre, hogy az értékelés eredményének méltányosságát a procedurális és az 

interperszonális igazságosság, valamint a bizalom képes-e befolyásolni, lineáris 

regresszióelemzéssel kerestem a választ. 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=36,775; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 33,1%. Az eredmények alapján mindössze az 

interperszonális igazságosság hatása szignifikáns (ß=0,411; t=4,121; p<0,05), a 

bizalomé és a procedurális igazságosságé nem. Az értékelői magatartásra és 

kommunikációra tehát érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy az értékelési 

eredményt méltányosabbnak észleljék az értékeltek.  

A teljesítményértékelés eredményének a méltányosságára leginkább hatást gyakorló 

TÉR faktorokat lineáris regresszióelemzéssel azonosítottam. Az egyik faktorból az 

értékelési eredmény méltányosságával kapcsolatos itemeket elhagyva kizárólag az 

értékelés alapjául szolgáló szempontok hatását vizsgáltam. 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=17,582; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 39,9%.  

Két faktor esetén lett az eredmény szignifikáns: az értékelő bánásmódja (t=2,567, 

p<0,05), és az értékelés alapja (t=5,429; p<0,05). 

TÉR faktorok Beta t p 

Függő változó: Méltányos a teljesítményértékelés eredménye 

Az értékelés alapja 0,455 5,429 0,000 

Az értékelő bánásmódja 0,278 2,567 0,011 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,399

15. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 1: Méltányos a teljesítményértékelés eredménye 

 
Az értékelési eredmény méltánytalanságát leginkább az határozza meg ha az értékeltek 

úgy érzik, hogy az értékelés eredményét nem a munkavégzés minősége, mennyisége, 

erőfeszítéseik mértéke, vagy nem azon feladataik értékelése határozza meg, amelyekért 

felelősek. Előzetes elvárásaimtól eltérően azonban az értékelés eredményének igazolása, 

magyarázata, valamint az értékelési kritériumok relevanciája (visszajelzés gyakorisága, 
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magyarázata faktor) az eredmények alapján nem gyakorol jelentős hatást az értékelési 

eredmény méltányosságára, míg az értékelő megfelelő bánásmódja, az értékelő 

érzékenysége igen. 

Azt, hogy az értékelés alapját alkotó szempontok közül melyik biztosítja leginkább az 

értékelési eredmény méltányosságát lineáris regresszióelemzéssel vizsgáltam. A 

független változók a következők: „Teljesítményértékelés - jól végezte a munkáját”, 

„Teljesítményértékelés - felelősség alapján” (a vezető azt értékeli, amiért az értékelt felelős), 

„Teljesítményértékelés - mennyit dolgozott”, és „Teljesítményértékelés - erőfeszítés 

alapján”. 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=24,163; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 29,1%.  

Két item esetén lett az eredmény szignifikáns: a „Teljesítményértékelés - jól végezte a 

munkáját” (t=5,023; p<0,05), és a „Teljesítményértékelés - felelősség alapján” 

(t=3,137; p<0,05) itemek esetén. 

itemek Beta t p 

Függő változó: Méltányos a teljesítményértékelés eredménye 

Teljesítményértékelés - jól végezte a 
munkáját 0,424 5,023 0,000 

Teljesítményértékelés - felelősség 
alapján 0,211 3,137 0,002 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,291 

16. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 2: Méltányos a teljesítményértékelés eredménye 

Az eredmény alapján tehát akkor tartják méltányosnak, igazságosnak a dolgozók az 

értékelés eredményét, ha az értékelő leginkább a munkavégzés minőségét és azokat a 

feladatokat értékeli, amelyekért az értékelt felelős, amelyekre a dolgozónak ráhatása 

van. Maga a munkavégzés mennyisége, vagy az erőfeszítés mértéke nem gyakorol 

szignifikáns hatást az értékelés eredményének méltányosságára. Valószínűnek tartom 

azonban, hogy a szervezeti kultúra, valamint az egyének közötti különbségek 

függvényében eltérő szempontok játszhatnak jelentős szerepet az értékelés 

eredményének méltányosságában. 

Ugyanennek a négy itemnek a hatását vizsgáltam meg a teljesítményértékelés 

eredményével való elégedettségre. 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=36,793; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 38,4%.  
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Három item esetén lett az eredmény szignifikáns: a „Teljesítményértékelés - jól végezte 

a munkáját” (t=5,557; p<0,05), a „Teljesítményértékelés - erőfeszítés alapján” 

(t=2,320;p<0,05)  és a „Teljesítményértékelés - felelősség alapján” (t=2,923; p<0,05)  

itemek esetén. 

itemek Beta t p 

Függő változó: Elégedettség a teljesítményértékelés eredményével 

Teljesítményértékelés - jól végezte a munkáját 0,437 5,557 0,000 

Teljesítményértékelés - erőfeszítés alapján 0,185 2,320 0,021 

Teljesítményértékelés - felelősség alapján 0,183 2,923 0,004 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,384

17. Táblázat Regresszióelemzés eredménye: Elégedettség az értékelés eredményével 

A méltányosnak tartott értékeléstől annyiban tér el az értékelés eredményével való 

elégedettség, hogy az erőfeszítés mértékének figyelembevétele is hatást gyakorol rá. Az 

értékelés eredményének igazságosságát tehát leginkább a munkavégzés minőségének 

figyelembevétele befolyásolja, valamint azon feladatok értékelése, amelyekért a 

dolgozó felelős. Az értékeltek azonban akkor elégedettek az értékelés eredményével, ha 

az erőfeszítéseiket is figyelembe veszik. 

Greenberg (2004) véleménye szerint az igazságosság mérlegelése onnan kezdődik, ha 

az egyén az elosztás bármely aspektusával kapcsolatban méltánytalanságot észlel. Ezért 

külön vizsgáltam azon vizsgálati személyek véleményét, akik a vártnál rosszabb, vagy 

az elvárttól eltérő értékelést kaptak. Kíváncsi voltam arra, hogy az értékelési eredmény 

méltányosságáról hogyan vélekednek, véleményüket milyen tényezők befolyásolják.  

A válaszolóknak több mint az egyharmada vagy a vártnál rosszabb, vagy a várttól eltérő 

értékelést kapott, tehát feltételezhetően méltánytalannak érzik az értékelésüket. A 

szakirodalom alapján azonban a disztributív igazságosságot, jelen esetben az értékelési 

eredmény méltányosságát a procedurális és az interperszonális igazságosság, valamint a 

bizalom is képes befolyásolni. Az eredmények alapján az elvárttól rosszabb értékelés 

ellenére vannak akik az értékelés eredményét méltányosnak tartják. A kérdés csak az, 

hogy hogyan tudjuk elérni, hogy a várttól rosszabb értékelést méltányosnak tartsák a 

dolgozók, vagy hogyan kerüljük el azt, hogy az értékelt az előzetes elvárásaitól eltérő 

értékelést kapjon. 
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9. ábra Az elvárttól rosszabb értékelést kapott dolgozók gyakorisági eloszlása az értékelési 
eredmény méltányosságának megítélése alapján  

 

Az értékelés eredményének méltányosságára hatást gyakorló tényezők feltárása 

érdekében lineáris regresszióelemzést végeztem az egyes csoportoknál.  

Az eredmények alapján a vártnál rosszabb értékelési eredményt kapott csoport 

véleményét a vezető – beosztott közötti bizalom (ß=0,815; p<0,05) képes pozitívan 

befolyásolni, míg az interperszonális és a procedurális igazságosság nem.  

A procedurális igazságosság valószínűleg azért nem befolyásolta pozitívan az eredmény 

méltányosságának a megítélését, mivel ha az előzetes elvárásoktól eltér az értékelés 

eredménye, akkor feltehetően a visszajelzés gyakorisága, pontos, konkrét magyarázata 

elmaradt az értékelési időszak során. Azt azonban, hogy az interperszonális 

igazságosság, az értékelői bánásmód nem hat kedvezően az értékelési eredmény 

méltányosságának a megítélésére ellentmond az előző elemzések eredményeinek. 

Az elvártól eltérő értékelést kapott dolgozók másik csoportja nem azt kifogásolta, hogy 

rosszabb eredményt kapott, hanem azt, hogy az értékelés tartalmát tekintve másra 

számított. Az eredmények alapján a várttól eltérő tartalmú értékelést kapott csoport 

véleményét egyedül az interperszonális igazságosság (ß=0,584; p<0,05), tehát a 

vezetői/értékelői bánásmód képes pozitívan befolyásolni. A vezető tiszteletteljes, 
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érzékeny bánásmódja, elfogulatlansága és az értékelő által biztosított vélemény-, és 

érzelemnyilvánítási lehetőség a várttól eltérő tartalmú értékelés eredményének 

méltányosságára kedvező hatást gyakorol. 

Az eredmény méltányosságának a megítélését azoknál, akik az előzetes elvárásaiknak 

megfelelő értékelést kaptak egyedül a procedurális igazságosság befolyásolta 

(ß=0,358; p<0,05). Az elvárások pontos meghatározása, a teljesítmény gyakori, releváns 

és konkrét értékelése, visszacsatolása, az értékelő kompetenciája biztosítja, hogy az 

értékeltet ne érje váratlanul az értékelés eredménye és méltányosnak tartsa azt. Ebben a 

csoportban a dolgozók közel 83%-a egyetért azzal, hogy méltányos az értékelés 

eredménye, ami leginkább az eljárás igazságosságával magyarázható. 
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10. ábra A z elvártnak megfelelő értékelést kapott dolgozók gyakorisági eloszlása az értékelési 
eredmény méltányosságának megítélése alapján 

Az értékelési eredmény függvényében tehát különböző feltételek járulnak hozzá ahhoz, 

hogy az eredményt méltányosnak tartsák az értékeltek. Elsősorban érdemes arra 

törekedni, hogy az értékelési eredmény ne érje váratlanul az értékelteket, ami leginkább 

gyakori, releváns értékeléssel érhető el. Abban az esetben, ha az értékelés tartalma eltér 

az értékelt előzetes elvárásaitól, elsősorban az értékelő bánásmódja, a vélemény-, 

érzelemkifejezés lehetősége jelenthet megoldást. Ha az értékelt nem tartja relevánsnak 

az értékelés tartalmát, de lehetőséget kap arra, hogy elmondja a véleményét, pontosítva 



 143

ezáltal az értékelést, valamint ha az értékelő kedves, megértő és udvarias az értékelő 

beszélgetés során, akkor mindez az eredmény méltányosságát eredményezheti. A 

vártnál rosszabb értékelés esetén a legnehezebb elérni, hogy a dolgozók méltányosnak 

tartsák az értékelés eredményét, mivel az eredményeim alapján egyedül a bizalom 

kialakítása és fenntartása jelenthet megoldást. Feltételezésem szerint a vezető-beosztott 

közötti bizalom az alapja annak, hogy az értékelt elfogulatlannak, objektívnek tartsa az 

értékelőt, elfogadja az értékelő által adott magyarázatot és, hogy a megfelelő értékelői 

bánásmód pozitív hatással járjon. 

 

6. 4. 4. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS KÖVETKEZMÉNYÉNEK IGAZSÁGOSSÁGA 

A teljesítményértékelési rendszer kialakításának egyik kérdéses pontja, hogy az 

értékelés eredménye mire legyen hatással. A dolgozói vélemények alapján az értékelés 

következményének igazságossága mint függő változó, valamint az értékelés 

következményei mint független változók kapcsolatát vizsgáltam. Bár az interjúk alapján 

tudtam, hogy mely szervezetben mire van, vagy lehet hatással a teljesítményértékelés, 

elsősorban arra kerestem a választ, hogy a dolgozók hogyan észlelik az értékelés 

következményeit és ez milyen összefüggésben van az értékelés következményének 

igazságosságával. 

Öt item hatását vizsgáltam meg a teljesítményértékelés következményeinek észlelt 

igazságosságára:  

„Teljesítményértékelés hatással van a fizetés meghatározására”,  

„Teljesítményértékelés hatással van a jutalmak szétosztására”,  

„Teljesítményértékelés hatással van az előléptetésre”,  

„Teljesítményértékelés hatással van a képzések meghatározására”, és  

„Teljesítményértékelés hatással van az elbocsátásra kerülők meghatározására”. 

 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=23,834; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 34,5%.  

Két item esetén lett az eredmény szignifikáns: a „Teljesítményértékelés hatással van a 

jutalmak szétosztására” (t=3,685; p<0,05), és a „Teljesítményértékelés hatással van a 

képzések meghatározására” (t=5,596; p<0,05) itemek esetén. 
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itemek Beta   t p 

Függő változó: Teljesítményértékelés következményei igazságosak 

Teljesítményértékelés hatással van a jutalmak 
szétosztására 0,247 3,685 0,000 

Teljesítményértékelés hatással van a 
képzések meghatározására 0,371 5,596 0,000 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,345 

18. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 1: A teljesítményértékelés következményének 
igazságossága 

 
Az eredmények alapján tehát a dolgozók leginkább akkor tartják igazságosnak az 

értékelés következményeit, ha az hatással van a képzésre és a jutalmazásra is. Az 

értékelés és a képzés közötti kapcsolat a vizsgált szervezetek felénél azonban hiányzik. 

Négy (4. és a 2. klaszterben) szervezetben a fejlesztés leginkább a vezető által tartott 

coaching keretén belül zajlik, amelynek a fejlesztő hatása jelentős mértékben a vezetőtől 

függ. Az értékelés eredménye és a képzések meghatározása között összesen két 

szervezetben van egyértelmű kapcsolat, ahol az értékelés célja elvileg kizárólag a 

fejlesztés. A regresszóelemzés eredménye alapján a TÉR észlelt igazságosságára az 

értékelés következménye gyakorolja a legjelentősebb hatást, tehát igen fontos az 

értékelés következményeinek helyes megválasztása. Eredményeim alapján az értékelést 

érdemes összekapcsolni a fejlesztéssel, képzéssel. Az általam vizsgált szervezetek egy 

részében leginkább a kíválóan és a gyengén teljesítőknél van összefüggés az értékelés 

eredménye és a képzés, fejlesztés között. A gyengén teljesítők vezetőjük irányításával 

coachingban részesülnek, ezzel biztosítva a szükséges támogatást, fejlesztést valamint a 

folyamatos visszajelzést, az esetleges problémák konkrét, gyakori visszacsatolását. A 

kiválóan teljesítők képzése pedig a kitűzött karriercélok elérése érdekében történik.  

Az értékelés fizetéssel való összekapcsolása a leggyakoribb, ez azonban az eredmények 

alapján az értékelés következményének igazságosságára nem gyakorol jelentős hatást. 

Az interjúkból kiderült, hogy a fizetések eltérítése olyan kis mértékű a korlátozott 

pénzügyi keretek miatt, hogy semmilyen ösztönző erővel nem bír, valamint általában az 

éves értékelés eredménye alapján meghatározott következő évi fizetés kevésbé 

kapcsolódik össze az értékeltek fejében a teljesítménnyel. Az értékelés eredménye 

alapján meghatározott egy összegben kifizetett prémium, jutalom, amely konkrét 

időszakok után jár, azonban sokkal motiválóbb. 
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A teljesítményértékelési gyakorlat jellemzői és a bizalom is hatással lehet arra, hogy az 

értékelés következményét mennyire tartják igazságosnak az értékeltek. Ezért először a 

bizalom és a három igazságosság faktor, majd a TÉR faktorok hatását vizsgáltam. 

A bizalom, a procedurális, a disztributív és az interperszonális igazságosság mint 

független változók hatását vizsgáltam a teljesítményértékelési következmény 

igazságosságának megítélésére. A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír 

(F=66,450; p<0,05), a megmagyarázott variancia aránya 55%. Mindegyik tényező 

szignifikáns hatást gyakorol, bár az interperszonális igazságosság, amelynek a súlya a 

legkisebb, nem pozitív, hanem negatív összefüggést mutat. Ennek egy lehetséges 

magyarázatára a későbbiekben még kitérek. 

Igazságosság faktorai + Bizalom Beta t p 

Függő változó: Igazságos a teljesítményértékelés következménye 

Procedurális igazságosság 0,495 6,071 0,000 

Bizalom 0,271 3,283 0,001 

Disztributív igazságosság 0,232 3,999 0,000 

Interperszonális igazságosság -0,179 -2,116 0,036 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,55

19. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 2: A teljesítményértékelés következményének 
igazságossága 

Az eredmények alapján az értékelési folyamat igazságossága az, amely a legjelentősebb 

hatást gyakorolja a következmények igazságosságának megítélésére. Ebben a faktorban 

azonban több különböző tényező található, így ahhoz, hogy pontosabban definiálhatóak 

legyenek a kulcsfontosságú kritériumok a TÉR faktorok hatását is vizsgáltam. 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=29,352; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 55%.  
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TÉR faktorok+ Bizalom Beta t p 

Függő változó: Igazságos a teljesítményértékelés következménye 

Bizalom 0,312 3,558 0,000 

Értékelési kritériumok relevanciája 0,275 3,256 0,001 

Az értékelő bánásmódja -0,222 -3,068 0,002 

Elfogulatlanság 0,183 2,677 0,008 

Az értékelési eredmény méltányossága, az 
értékelés alapja 0,163 2,776 0,006 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,55

20. Táblázat Regresszióelemzés eredménye 3: A teljesítményértékelés következményének 
igazságossága 

 

Külön-külön elemezve a tényezők súlyát, az értékelés következményének 

igazságosságára leginkább a vezető-beosztott közötti bizalom van hatással. Bár az 

értékelési eredmény alapján meghatározható következmények szervezeti szinten 

definiáltak, legtöbbször azonban a vezetőn múlik, hogy hogyan él a szervezet által 

nyújtott lehetőségekkel. Az értékelés nyilvánosan megfogalmazott következményeivel 

többé-kevésbé tisztában vannak a dolgozók, az értékelés tényleges következményeivel - 

ki mennyi jutalmat vagy fizetésemelést kapott, kit küldtek el képzésre, azt milyen 

mértékben támogatta a szervezet – azonban nem. Valószínű, hogy ez az 

információhiány lehet az oka annak, hogy a bizalom szerepe meghatározó.  

Az értékelés következményének igazságossát a TÉR faktorok közül leginkább az 

értékelési kritériumok relevanciája faktor magyarázza, amelyet az értékelő 

bánásmódja, az értékelési eredmény méltányossága, értékelés alapja és az 

elfogulatlanság követ. Az értékelési kritériumok jelentősége leginkább azzal 

magyarázható, hogy ezek alapján történik az értékelés következményének a 

meghatározása. Így az irreleváns értékelési kritériumok és az ezek alapján 

meghatározott értékelési eredmények, amelyek a legkönnyebben támadhatóak és 

megkérdőjelezhetőek szoros összefüggésben állnak az értékelés következményének 

igazságosságával.  

Érdekes eredmény, hogy míg az értékelő megfelelő bánásmódja az értékelés 

eredményének méltányosságára pozitív hatást gyakorol, addig a következmények észlelt 

igazságosságát kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azt jelentheti, hogy az értékelő 

udvariassága, tiszteletteljes bánásmódja esetleg konkrét következmények nélkül inkább 
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csak rontja az értékelés következményének észlelt igazságosságát. A fókuszcsoportos 

megbeszélés során több értékelt is arról számolt be, hogy abban az esetben ha a 

negatívabb értékelés számukra kedvezőtlen következményekkel járt (például a 

fizetésemelés mértékének minimális szintre csökkentése), akkor az értékelő megértő, 

kedves, érzékeny, udvarias bánásmódja a teljesítményértékelő beszélgetés során csak 

„olaj volt a tűzre”. Ezért talán az értékelő határozott, tárgyilagos, korrekt értékelése 

elfogadhatóbbá teszi az értékelés következményeit, mint az amikor a vezető túlzottan 

megértő, együttérző és kedves próbál lenni, amit az értékeltek nem tartanak hiteles és 

őszinte megnyilvánulásnak. Az értékelő stílusa és az értékelés következménye (ezalatt 

elsősorban a vártnál kevesebb fizetést vagy a jutalmat kell érteni) közötti ellentmondás 

az, ami nehezen összeegyeztethető a dolgozók számára és visszatetszést kelt bennük. Az 

azért érdekes, hogy az értékelés következményének igazságosságával ellentétben, az 

értékelési eredmény igazságosságára kedvezően hat az értékelő bánásmódja, az 

interperszonális igazságosság. Ez a pozitív hatás azonban nem azoknál a dolgozóknál 

érvényesül, akik rosszabb értékelést kaptak annál, mint amire számítottak, hanem 

olyanoknál, akiket az értékelés eredménye igazából nem érintett negatívan. 

 

6. 4. 5. A BIZALOM HATÁSA A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁRA  

A szakirodalom (Brockner et al, 1997; Zala, 2000) alapján a bizalom az igazságossági 

ítélet kialakításában lényeges szerepet tölt be. Az előzőekben bemutatott eredmények 

azt igazolják, hogy a TÉR, az értékelő és az értékelés következményének 

igazságosságára a vezető-beosztott közötti bizalom döntő hatást gyakorol. Egyedül az 

értékelési eredmény méltányosságának megítélését nem befolyásolta egyértelműen. A 

vártnál rosszabb értékelési eredményt kapott személyek esetében azonban a vezető-

beosztott közötti bizalom az egyedüli, amely képes kedvezően befolyásolni az értékelési 

eredmény méltányosságának a megítélését.  

A bizalom a TÉR faktorokhoz viszonyítva a legjelentősebb súllyal a 

teljesítményértékelés következményeinek (ß=0,312) igazságosságát határozza meg. A 

TÉR (ß=0,383), az értékelő (ß=0,256) és az értékelő teljesítményértékelő 

magatartásának (ß=0,286) igazságosságában a bizalom, bár nem a legfontosabb, de 

mégis meghatározó szerepet játszik.  

A bizalom a  

- TÉR igazságosságát a releváns értékelési kritériumokkal,  
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- az értékelő igazságosságát az értékelő bánásmódjával,  

- míg az értékelő teljesítményértékelő magatartásának igazságosságát az értékelő 

hozzáértésével (kompetens értékelő) együtt befolyásolja leginkább.  

Ezek az eredmények a szakirodalomban (Brockner et al, 1997; Zala, 2000) leírtakkal 

megegyezően azt támasztják alá, hogy a bizalom központi szerepet játszik az 

igazságossági ítéletek kialakításában. Elsősorban olyan tényezőknél figyelhető meg ez a 

hatás, amelyek igazságosságát nehezen tudjuk megítélni a szükséges információk 

hiányában. A bizalom kialakítása nagyon nehéz és hosszú folyamat, amelyben a 

szervezetben megtapasztalt disztributív, procedurális és interperszonális igazságosság is 

szerepet játszik, mindamellett, hogy a későbbiekben hatást is gyakorol rájuk. A bizalom 

hozzájárul ahhoz, hogy akár kedvezőtlen döntéseket is elfogadjunk, mert feltételezzük, 

hogy a vezető mindent megtett a kedvezőtlen helyzet elkerülése érdekében, és bízunk 

benne, hogy képes lesz kedvezőbb irányba terelni az eseményeket. A bizalom 

kedvezően befolyásolja a személyközi- és munkakapcsolatokat, valamint csökkenti a 

hatékonyság szempontjából káros konfliktusokat.  

 

6. 4. 6. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉSZLELT HATÁSAINAK KAPCSOLATA A 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYAKORLATTAL 

A teljesítményértékelés értékeltek által észlelt hatásai nagyon sokfélék lehetnek: például 

a teljesítmény növekedése, a vezető-beosztott közötti kommunikáció vagy a 

munkatársak közötti kapcsolatok javulása. Az eredmények alapján a teljes mintát 

figyelembevéve legkevésbé azzal értettek egyet a dolgozók, hogy a 

teljesítményértékelés javítana a vezető - beosztott közötti kommunikáción (átlag = 2,79; 

szórás = 1,2) illetve, hogy kedvező hatással lenne a munkatársak közötti kapcsolatokra 

(átlag = 2,53; szórás = 1,1). A vizsgált szervezetek többségében tehát maga a 

teljesítményértékelő beszélgetés nem biztosítja az alapot a vezető és az értékelt közötti 

gyakoribb és őszintébb kommunikációhoz. Ez valószínűleg a vezető-beosztott közötti 

távolságnak köszönhető, ami alapjaiban vágja el annak a lehetőségét, hogy az értékelő 

beszélgetés nyílt, a lényeges problémákat megvitató, valódi párbeszéd legyen. A vezető-

beosztott közötti távolságon túlmenően a teljesítményértékelésben való hit hiánya, az 

értelmetlennek tűnő és időtrabló adminisztrációs teher, a feszített munkatempó miatt a 

beszélgetésre fordítható idő rövidsége mind hozzájárul ahhoz, hogy az értékelő 

beszélgetés puszta formalitássá váljon. 
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Az értékelés hatásai közül a dolgozók leginkább azzal értettek egyet, hogy 

elgondolkodnak az értékelés eredményein (átlag = 3,63; szórás = 1,09) illetve, hogy az 

értékelés eredményei alapján változtatnak a munkahelyi viselkedésükön, a 

teljesítményükön (átlag = 3,33; szórás = 1,22). A válaszadók 69%-ra jellemző, hogy az 

értékelés után is foglalkoztatja a kapott értékelés, elgondolkodik rajta, míg a 

viselkedésváltoztatás szándéka, már csak a dolgozók 52%-ban fogalmazódik meg.  

Azt, hogy a TÉR faktorok (8 faktor) közül melyik, és milyen mértékű hatást gyakorol 

arra, hogy az „értékelés eredményei alapján az értékelt változtasson a munkahelyi 

magatartásán, a teljesítményén” lineáris regresszióelemzéssel tártam fel. 

A regresszióanalízis szignifikáns magyarázó erővel bír (F=9,536; p<0,05), a 

megmagyarázott variancia aránya 36,3%.  

Három TÉR faktor esetén lett az eredmény szignifikáns: értékelési tényezők 

relevanciája; vélemény-, érzelemkifejezés lehetősége; elfogulatlanság. 

itemek Beta   t p 
Függő változó: Teljesítményértékelés eredménye alapján változtatok 

munkahelyi magatartásomon, teljesítményemen 

Értékelési kritériumok relevanciája 0,326 3,013 0,003 

Vélemény-, érzelemkifejezés 0,217 2,070 0,040 

Elfogulatlanság 0,197 2,321 0,021 

 Összes magyarázó erő (R2 ): 0,363 

21. Táblázat Regresszióelemzés: A teljesítményváltoztatást meghatározó TÉR faktorok 

Ez az eredmény, azt nem bizonyítja, hogy az értékelt valóban változtat-e az értékelés 

hatására a munkahelyi magatartásán, teljesítményén és ha igen, akkor ez eredményes-e. 

Az azonban már önmagában fontos lehet, hogy az értékelés eredményeit megfontolva 

szándékában áll változtatni a teljesítményén. Az eredmények alapján ez valószínűleg 

abban az esetben valósul meg, ha az értékelés releváns teljesítményértékelési 

kritériumokon alapul, ha nem érzi elfogultnak az értékelőt, és ha lehetősége adódott az 

értékeléssel kapcsolatos vélemény kifejezésére. Bár maga a vélemény-, és 

érzelemkifejezés teljesítményértékeléssel kapcsolatos attitűdökre (igazságosság, 

elégedettség) gyakorolt hatása nem jelentős, a viselkedésváltoztatási szándék 

meghatározásában fontos szerepet játszik. Ezért mindenképpen szükségesnek tartom a 

dolgozói bevonást a teljesítményértékelési folyamat minden egyes szakaszában, mivel 

hozzájárulhat az értékelés eredményességéhez. Azt azonban, hogy a dolgozók bevonása 
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mennyire lehet életképes, a vezetési stílus és a szervezeti kultúra jelentősen 

determinálja.  

 

6. 5. AZ ELOSZTÁSI ELV PREFERENCIA ÖSSZEFÜGGÉSE A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 

KÖVETKEZMÉNYÉNEK ÉSZLELT IGAZSÁGOSSÁGÁVAL 

Az elfogadott elosztási elv preferencia feltárása hasznos lehet annak feltérképezéséhez, 

hogy a teljesítménytől függő jutalom, javadalmazás a dolgozókból milyen érzelmeket 

vált ki, mennyire fogadják el ezeket. Valószínű, hogy ott, ahol preferált elosztási elv az 

egyenlőség, kevésbé fogadják el a teljesítményértékelés eredménye alapján 

meghatározott jutalmat, javadalmazást. 

Az elosztási elv preferenciát feltáró itemekből főkomponens analízissel faktorokat 

képeztem. A faktoranalízis két faktort eredményezett, a bevont itemváltozók száma hat 

volt. 

A KMO index 0,681 (p=0,000) bár alacsony, az itemek faktoranalízise megvalósítható. 

A két faktor a változóstruktúra teljes szórásnégyzetének 58,03 %-át, ezen belül az első 

faktor a variancia 35,49%-át, a második faktor a varianca 22,54%-át magyarázza. 

A faktorok megbízhatóságának ellenőrzésére a faktorok Cronbach’s alfa értékeit 

vizsgáltam. A faktorok megbízhatósága 0,66 körüli, ami bár elmarad a minimum elvárt 

0,7 értéktől, azonban Berkics, Bíró (2006) eredményei alapján a skálákat 

megbízhatónak tekintettem. 

Az egyes faktorok faktorsúlyértékei alapján a változók többsége erős kapcsolatot mutat 

az adott faktorral (>0,6).  

A kommunalitás értékei alapján mindegyik változó (>0,3) bekerült a faktorstruktúrába. 

Az egyes faktorok varianciaértékei, megbízhatósági értékei a faktorösszesítő 

táblázatban, illetve az egyes faktorokhoz tartozó itemváltozók faktorsúlyai és 

kommunalitás értékei a faktoronkénti bontást tartalmazó táblázatokban, a 8. számú 

mellékletben találhatók. 
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1.  Elosztási elv: méltányosság 3 0,669 35,49 

2. Elosztási elv: egyenlőség 3 0,662 22,54 

Összesen: 58,03 

22. Táblázat Faktorösszesítő táblázat: Az elosztási elv faktorai 

1. faktor: Méltányosság 

A faktor 3 itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,639 - 0,780 közötti értékeket 

vettek fel. A legnagyobb súllyal „a munkabérek megállapításánál a teljesítménynek kell 

lennie a fő szempontnak” item szerepel.  

2. faktor: Egyenlőség 

A faktor 3 itemet tartalmaz, az egyes itemek faktorsúlyai 0,741 - 0,815 közötti értékeket 

vettek fel. A javak, jutalmak meghatározásában leginkább az egyenlőség szerepét 

hangsúlyozó item mutat legerősebb (faktorsúly = 0,815) kapcsolatot ezzel a faktorral. 

Mind a méltányosságnál, mind az egyenlőségnél az az item kapcsolódik legszorosabban 

az adott faktorhoz, amely nem a társadalomra vonatkozott, valamint nem az egyik, vagy 

másik elv kizárólagos elfogadása mellett szólt, hanem a javadalmak, jutalmak 

megállapításához használt szempontok között a legfontosabbnak tartotta a 

méltányosságot, vagy az egyenlőséget. 

A minta egészének válaszai alapján a teljesítményarányosság elfogadottsága jóval 

magasabb, mint az egyenlőségé. Különböző szervezetek, illetve egyének által preferált 

elosztási elv azonban különbözhet egymástól. A versenyszférában és a közszférában 

preferált elosztási elvet a 6. 7. fejezetben elemzem. 
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11. ábra A méltányos és az egyenlő elosztás elfogadottsága  

 
Az egyenlőség faktor itemei a gyakorlatban azonban többféleképpen is értelmezhetőek. 

Például mi legyen az egyenlő elosztás alapja, a munkakör, a végzettség vagy a 

munkahelyen eltöltött idő? Ezért konkrétabban rákérdeztem arra is, hogy a dolgozó a 

saját vállalatánál melyik elosztási elvet milyen mértékben tartja igazságosnak. A 

méltányosság elvével kapcsolatban leginkább arra voltam kíváncsi, hogy az 

általánosságban elfogadott teljesítményarányos jutalom, javadalmazás adott szervezeti 

környezetben is ugyanolyan népszerűségnek örvend-e. 
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12. ábra A szervezetben preferált elosztási elv a fizetés meghatározásához 

Az eredmények alapján a teljesítményarányos elosztási elv a legelfogadottabb a fizetés 

meghatározásához, bár emellett több kritériumot is szükségesnek tartanak a válaszadók. 

Az összetett kritériumrendszer esetén azonban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy az egyes kritériumokat eltérő súllyal érdemes a végleges fizetés meghatározásában 

felhasználni. (A verseny- és a közszféra által preferált elosztási elv közötti különbség 

vizsgálatára a 6.7. fejezetben kerül sor.) 

Az általánosan elfogadott elvekhez hasonlóan a teljesítményarányosság a legfontosabb 

elvnek bizonyult az igazságos fizetés meghatározásához. Ez az attitűd a 

teljesítményarányos jutalmazás, fizetés elfogadtatásának egyik alapfeltétele. Abban az 

esetben azonban, ha nem a méltányosság, hanem az egyenlőség vagy a szükséglet elve a 

preferált, akkor nagy valószínűséggel a jutalommal, javadalommal összekötött 

teljesítményértékelés a munkatársak körében negatív attitűdöt és ellenállást eredményez 

a TÉR egészével szemben. Korrelációelemzéssel azt is vizsgáltam, hogy a 

teljesítményfüggő javadalmazással kapcsolatos elvárások és a tényleges gyakorlat 

összefüggésben áll-e az értékelés következményeinek észlelt igazságosságával. Ha nagy 

a dolgozói elvárás azzal kapcsolatban, hogy a fizetést a teljesítmény alapján határozzák 
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meg, de ezzel szemben a valóságban a teljesítmény egyáltalán nincs hatással a fizetésre, 

akkor az elvárás és a gyakorlat közötti különbség nagy lesz. Minél nagyobb a 

különbség, annál igazságtalanabbnak tartják a dolgozók az értékelés következményeit. 

Spearman féle korrelációelemzés eredményei alapján negatív összefüggés van a két 

tényező között (r = -0,245**, p<0,000). Azok a dolgozók, akiknél a 

teljesítményértékelés alapján meghatározott fizetés mint elvárás összhangban állt a 

teljesítményértékelés tényleges következményeivel igazságossabbnak tartották az 

értékelés következményeit. 

A fizetési rendszer kialakítása nagyon komplex feladat. A vizsgálatban szereplő 

szempontok csak részben fedik le azon tényezők körét amelyek felhasználhatóak a 

fizetés meghatározásához. A vizsgálatban szereplő szempontok közül a dolgozói 

vélemények alapján a teljesítmény mellett a végzettséget, szaktudást, valamint a 

munkakör jellegzetességeit is érdemes figyelembevenni az igazságos fizetési rendszer 

kialakításához. A TÉR bevezetése és következményeinek meghatározása szempontjából 

azonban az mindenképpen bíztató, hogy a teljesítményarányos javadalmazás 

elfogadottsága a legjellemzőbb a fizetést meghatározó tényezők közül. 
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6. 6. A SZERVEZETI KULTÚRAKLASZTEREK AZONOSÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE 

A szakirodalom alapján a teljesítményértékeléssel kapcsolatos véleményeket és a 

teljesítményértékelési gyakorlat értékeltek általi megítélését a szervezeti kultúra 

jellemzői is befolyásolják. A szervezeti kultúra teljesítményértékelésre gyakorolt hatását 

Takács (2002/b) vizsgálatai is igazolták. Ezért a TÉR észlelt igazságosságát a szervezeti 

kultúra függvényében elemzem. 

6. 6. 1. HOMOGENITÁS VIZSGÁLAT SZERVEZETI EGYSÉGEK SZINTJÉN 
A hasonló kultúrajellemzőkkel rendelkező csoportokat, a szervezeti egységek GLOBE 

dimenziók mentén történő klaszterezésével határoztam meg. Ahhoz, hogy a szervezeti 

egységek átlagával számolhassak, először a homogenitás mértékét kellett feltárnom, 

vagyis hogy egységenként a válaszadók mennyire értenek egyet és alkotnak homogén 

csoportot. Szervezeti egységenként vizsgáltam a többváltozós rangkorrelációs 

együttható (Kendall féle konkordancia - egyetértési mutató) mértékét a GLOBE 

dimenziók alapján. 

Kettő szervezet esetén a kapott eredmény nem szignifikáns (p>0,05). A többi szervezeti 

egység a változók tekintetében homogén csoportot alkot. A Kendall féle együttható 

értékét és a szignifikancia szinteket a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

6. 6. 2. SZERVEZETI EGYSÉGEK KLASZTEREZÉSE 

A szervezeti szubkultúrák csoportosításához klaszteranalízist végeztem. A homogén 

szervezeti egységeket a GLOBE dimenziók jelenlegi helyzetet leíró eredményei alapján 

klasztereztem. A GLOBE Férfiasság – Nőiesség skálájának eredményei kizárólag az 

egész szervezet szintjén értelmezhetőek, így a szervezeti egységek klaszterezésénél ezt 

a skálát nem vettem figyelembe6. A klaszteranalízishez az egyes szervezeti egységek 

egyéni adataiból képzett kultúra dimenziók átlagát használtam fel. A K-középpontú 

klaszterezési eljárást választottam, mivel a szervezetekről szerzett előzetes ismereteim 

alapján meghatározott számú klaszter mellett kapott eredményeket kívántam feltárni. 

Először is a közszféra és a versenyszféra klasztereinek szétválására, valamint a 

versenyszférán belüli, a cég mérete, a szervezeti egységben dolgozók tevékenysége 

                                                 
6 A Férfiasság – Nőiesség skála Cronbach alfa értéke (0,353) is azon döntésemet támasztotta alá, hogy ezt 
a skálát alacsony megbízhatósági értéke alapján kihagyjam a további elemzésekből. 
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alapján további csoportok elkülönülésére számítottam. Ezért K-középpontú 

klaszteranalízist végeztem 2, 3 és 4 klaszterszám mellett.  

Két klaszternél a közszféra és a versenyszféra szervezeti egységei teljesen különváltak. 

Az 1. számú klaszterben a közszféra nyolc szervezeti egysége, a 2. számú klaszterben 

pedig a versenyszféra tizenkét szervezeti egysége került.  

Három klaszter esetén a versenyszférából kizárólag két szervezeti egység vált külön, 

ami nem differenciálta kellőképpen a versenyszféra szervezeti egységeit. 

Négy klaszter szám mellett a (szub)kultúrák jól értelmezhetőek, ami a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos vélemények és a szervezeti kultúra 

összefüggéseinek differenciáltabb összehasonlítására ad lehetőséget. 

1. klaszter: a közszféra szervezeti egységei továbbra is egy klasztert képeztek egy a 

pénzügyi szektorhoz közel álló állami szervezeti egység kivételével. (6 szervezeti 

egység)  

2. klaszter: a versenyszférából azok a multinacionális cégek tartoztak ide, amelyek 

szervezeti egységei humán, fejlesztési illetve ügyfélszolgálati területen működtek. (5 

szervezeti egység) 

3. klaszter: pénzügyi területen működő, többnyire adminisztrációval foglalkozó 

szervezeti egységek kerültek ebbe a klaszterbe. Egy közülük a közszférához és egy 

másik a versenyszférához tartozott. Ezenkívül a versenyszférából egy termeléssel, és 

kettő értékesítéssel foglalkozó szervezeti egység is ebbe a klaszterbe került. A két 

értékesítéssel foglalkozó szervezeti egység két külön céghez tartozott, ami azért 

érdekes, mert ugyanennek a két szervezetnek két szintén értékesítéssel foglalkozó 

szervezeti egysége a 4. klaszterbe került, tehát a szervezeti szubkultúra jelentős mértékű 

eltéréseket mutat azonos szervezeten belül. (5 szervezeti egység) 

4. klaszter: ebbe a klaszterbe kizárólag két multinacionális nagyvállalat értékesítéssel 

foglalkozó szervezeti egysége került. (2 szervezeti egység) 

A két, illetve a négy klaszterre vonatkozó klaszter-tagság eredmények a 10. számú 

mellékletben láthatók.  

 

6. 6. 3. KÉT KLASZTER (KÖZSZFÉRA, VERSENYSZFÉRA) ÖSSZEHASONLÍTÁSA A GLOBE 

DIMENZIÓK MENTÉN 

A két klaszter (közszféra és versenyszféra) dimenziónkénti összehasonlításához Mann-

Whitney próbát alkalmaztam. A „Bizonytalanságkerülés” (átlag=4,15) és az 
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„Agresszivitás-Asszertivitás” (átlag=4,04) dimenzióban a különbségek nem 

szignifikánsak. Az alábbi táblázat a versenyszféra és a közszféra szervezeti egységei 

közötti szignifikáns különbségeket tartalmazza.  

GLOBE dimenziók Z p Szervezeti 
egység N Átlag Szórás 

közszféra 81 3,22 1,18 
versenyszféra 129 4,53 1,16 Jövőorientáció -6,860 0,000 

összesen 210   
közszféra 79 5,12 1,23 
versenyszféra 129 3,94 1,17 Hatalomtól való 

távolság -6,057 0,000 
összesen 208   

közszféra 80 3,30 1,17 
versenyszféra 125 4,36 0,92 Individualizmus-

Kollektivizmus -5,554 0,000 
összesen 205   

közszféra 80 3,96 1,00 
versenyszféra 127 4,61 1,07 Humánorientáció -4,372 0,000 

összesen 207   
közszféra 79 3,73 0,94 
versenyszféra 123 4,70 0,93 Elkötelezettség -6,006 0,000 

összesen 202   
közszféra 78 3,19 1,06 
versenyszféra 128 4,50 1,02 Teljesítményorientáció -7,462 0,000 

összesen 206   

23. Táblázat A közszféra és a versenyszféra közötti szignifikáns különbségek a GLOBE dimenziók 
mentén 

Az eredmények alapján a közszféra a hatalomtól való távolság kivételével (amelynek 

értéke átlagon felüli) minden dimenzióban alacsonyabb (átlag alatti) értéket mutat, mint 

a versenyszféra. A versenyszférára jellemzőbb az előre tervezés - a hosszú távú 

időorientáció, a csoportösszetartás - a kollektivizmus, az egymással való törődés - a 

humánorientáció, a csoport iránti elkötelezettség - a lojalitás és a teljesítményorientáció. 

Érdekes eredmény, hogy a teljesítményorientáció, a kollektivizmus és a 

humánorientáció magasabb értéket mutat a versenyszférában, mint a közszférában. Bár 

ezek a dimenziók nem teljesen összeegyeztethetetlenek, mégis inkább egyik vagy másik 

dimenzió túlsúlya jellemzi a szervezeteket. Ott ahol magas a kollektivizmus, a 

csoportösszetartás és a humánorientáció, az egymással való törődés valószínűleg 

kevésbé jellemző a teljesítményorientáció és fordítva. Azt azonban érdemes 

figyelembevenni, hogy a kapott eredmények a versenyszféra nagyon különböző 

szervezeteinek, illetve szervezeti egységeinek eredményein alapulnak, ami az 

eredmények összemosódását, kiegyenlítődését is okozhatta. Mindemellett nem tartom 

törvényszerűnek, hogy a fokozott teljesítménykényszer és a teljesítményfüggő 

jutalmazás, javadalmazás a csoportösszetartás, az együttműködés rovására mehet. Ha a 
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szervezeti kultúra jellemzőit és a szervezeti egységek működési sajátosságait 

figyelembevéve lett meghatározva az értékelés módja (például a csoportteljesítmény 

jutalmazása) és az értékelési szempontok, akkor elkerülhető a dimenziók közötti 

ellentmondás. Erre lehet példa a versenyszférához tartozó két szervezeti egység 

teljesítményértékelési gyakorlata. Az értékesítéssel foglalkozó munkatársak nem sértik 

egymás érdekeit, mivel mindeki előre meghatározott területen végzi a munkáját. A 

teljesítményük nem kerül összehasonlításra, mert az értékesítési terület jellemzőit 

figyelembevéve eltérőek az elvárások, így versenyhelyzet sem alakul ki közöttük. 

Az is érdekes eredmény, hogy a versenyszféra szervezetei minden kultúradimenzó 

alapján „egészségesebbnek” mondhatóak. A kapott eredmény részben a közszférában 

uralkodó nagyobb elégedetlenséggel is magyarázható. Az elégedetlenség hátterében 

több tényező is állhat. Az egyik a szervezeti működési problémák, amelyek hatással 

vannak más tényezők megítélésére is. A másik, hogy a közszféra dolgozói eltérő 

elvárásokat fogalmaznak meg az ideális szervezeti működéssel kapcsolatban, így esetleg 

a magasabb elvárások miatt a jelenlegi helyezet megítélése kedvezőtlenebb. A dolgozói 

elvárásokra mind a múltbeli tapasztalatok, mind az egyének jellemzői hatással lehetnek. 

Elképzelhető például, hogy a közszféra szervezeti egységeiben nem jellemző kevésbé a 

humánorientáció, vagy a kollektivizmus a versenyszférához képest, csak a múltban 

megszokotthoz képest érzik úgy, hogy mind az egymással való törődés, mind a 

csoportösszetartás mértéke csökkent. Ezt még tovább fokozhatja az is, hogy az ott 

dolgozók személyes szükségleteik révén jobban igénylik a pozitív munkakapcsolatokat, 

az egymással való törődést. 

 

6. 6. 4. NÉGY KLASZTER ÖSSZEHASONLÍTÁSA A GLOBE DIMENZIÓK MENTÉN 

A két klaszter kultúrajellemzőinek összehasonlítása bár a versenyszféra és a közszféra 

közötti különbségekre rávilágított, a versenyszféra szervezeteinek sokszínűségét 

azonban összemosta. A differenciáltabb elemzés érdekében ezért előre rögzített négy 

klaszterszám mellett is elvégeztem a klaszteranalízist. A négy klaszter GLOBE 

dimenziók mentén történő összehasonlításához a Kruskal-Wallis próbát alkalmaztam.  
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GLOBE dimenziók λ2 p Klaszter  N Átlag Szórás 
1 63 3,93 
2 62 4,25 
3 56 3,80 
4 20 4,63 

Bizonytalanságkerülés 5,877 0,118 

összesen 201  

 

1 63 4,00 1,07 
2 62 4,72 0,83 
3 54 3,89 1,08 
4 20 3,48 1,08 

Agresszivitás / Asszertivitás 29,325 0,000 

összesen 199   
1 63 3,12 1,16 
2 62 4,34 1,08 
3 54 4,32 1,19 
4 20 5,30 0,99 

Jövőorientáció 60,914 0,000 

összesen 199   
1 66 5,20 1,19 
2 63 3,70 1,05 
3 56 4,51 1,16 
4 20 3,31 1,19 

Hatalomtól való távolság 57,450 0,000 

összesen 205   
1 66 3,38 1,20 
2 58 4,45 0,78 
3 56 4,13 1,10 
4 20 4,36 0,92 

Individualizmus-
Kollektivizmus 30,128 0,000 

összesen 200   
1 62 3,89 1,02 
2 57 4,82 0,84 
3 56 4,15 1,11 
4 20 4,91 1,27 

Humánorientáció 28,057 0,000 

összesen 195   
1 66 3,68 0,95 
2 63 4,56 0,75 
3 56 4,32 0,95 
4 19 5,36 0,98 

Elkötelezettség, lojalitás 50,819 0,000 

összesen 204   
1 65 3,08 0,99 
2 62 4,34 1,06 
3 56 4,28 0,98 
4 20 5,35 0,80 

Teljesítményorientáció 72,064 0,000 

összesen 203   
1 70 3,71 
2 59 3,89 
3 78 3,62 
4 20 3,93 

Férfiasság - Nőiesség  1,049 0,789 

összesen 227  

 

24. Táblázat A négy szervezeti kultúraklaszter közötti szignifikáns különbségek a GLOBE 
dimenziók alapján 
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A „Bizonytalanságkerülés” és a „Férfiasság-nőiesség” dimenziójában az eredmények 

nem szignifikánsak (p<0,05). 

A Kruskall – Wallis próba eredményei alapján a szignifikáns eltérést mutató 

dimenziókban van legalább egy olyan klaszter, amely különbözik a többitől.  

Ahhoz, hogy a klaszterek dimenziók szerinti eltéréseit feltárhassam, a klasztereket 

Mann – Whitney próbával páronként hasonlítottam össze. A páronkénti összehasonlítás 

eredményei a 11. számú mellékletben találhatóak. 

A 4 klaszter közötti szignifikáns különbségek, valamint az átlagértékek alapján a 

klaszterek a következőképpen jellemezhetők. 

A közszféra szervezeti egységeit tömörítő 1. klaszter jellemzői: nagy, átlagon felüli 

hatalmi távolság, individualizmus, átlagon aluli teljesítményorientáció, 

humánorientáció, jövőorientáció és elkötelezettség.  

A 3. klaszterbe tartozó szervezeti egységek tömörítik a legkülönfélébb területhez 

tartozó szervezeti egységeket. Ennek a klaszternek a tagjai egy szervezeti egység 

kívételével a versenyszférához tartoznak. Az agresszivitás/asszertivitás skála kivételével 

(amely szerint inkább az agresszivitás jellemző az 1. és a 3. klaszterre) minden 

dimenzióban eltérnek a közszféra szervezeti egységeit tömörítő 1. klasztertől. Azonban 

nemcsak a közszféra, hanem a versenyszféra másik két klaszterétől is szignifikánsan 

különböznek az individualizmus-kollektivizmus kivételével. A 3. klaszterre inkább az 

agresszivitás, a nagy hatalmi távolság, valamint az átlagtól kicsit magasabb 

jövőorientáció, teljesítményorientáció, humánorientáció és elkötelezettség jellemző. 

A 2. klaszterbe a versenyszférából két multinacionális cég szoftverfejlesztő és 

ügyfélszolgálati tevékenységet folytató szervezeti egység, valamint egy gyógyszeripari 

nagyvállalat humán területen lévő szervezeti egységei kerültek. A 2. klaszter egységei 

nagyon hasonlítanak a 3. klaszterhez, azzal a különbséggel, hogy a 2. klaszter szervezeti 

egységeiben a vezető és a szervezeti egység tagjai megértőbbek, humánorientáltabbak, 

asszertívabbak, a szervezeti egység légköre barátságosabb, ami a vezető – beosztott 

közötti kis hatalmi távolsággal párosul. 

A 4. klaszter az 1. és a 3. klasztertől szinte minden GLOBE dimenzióban 

szignifikánsan eltér. Egyedül a kollektivimus mértékében nincs eltérés a 3. és a 4. 

klaszter között (inkább a kollektivizmus jellemző). A 4. klaszter szervezeti egységeiben 

legmagasabb a teljesítményorientáció, a jövőorientáció és az elkötelezettség mértéke. 

Ennek a klaszternek az egységei a legrámenősebbek. A 2. klaszterhez hasonlóan 

alacsony a hatalomtól való távolság és magas a humánorientáció. A klaszter szervezeti 
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egységeiben a teljesítményorientáció mellett a vezető és a munkatársak közötti kis 

hatalmi távolság, a jövőorientáció és a humánorientáció valószínűleg kedvező 

feltételeket biztosít a fejlesztés orientált teljesítményértékeléshez. 

Az alábbi táblázat az egyes klaszterek dimenziónkénti átlagát7, valamint az egyes 

dimenziókban a klaszterek összehasonlításával kapott eredmények egymáshoz való 

viszonyát mutatja. Ott ahol egyenlőség jel látható nincs az adott kultúra dimenzióban 

szignifikáns különbség a meghatározott klaszterek között. A relációs jel a klaszterek 

közötti szignifikáns különbséget és annak irányát is jelöli. A táblázatban a klaszterek 

úgy helyezkednek el, hogy a dimenziókban kapott eredmények a legjobban 

összehasonlíthatóak legyenek. 

 1. klaszter 
Irányító 

 3. klaszter 
Szabályozó 

 2. klaszter 
Megértő 

 4. klaszter 
Fejlesztő, 
motiváló 

Agresszivitás-
Asszertivitás 4,00 = 3,89 < 

4,72 
Leginkább 
asszertív 

 

> 

3,48 
Leginkább 
rámenős, 
agresszív 

 

Jövőorientáció 3,12 
Rövidtávú  < 4,32 = 4,34 < 5,30 

Hosszútávú 

Hatalomtól való 
távolság 

5,20 
Legnagyobb  
a hatalomtól 
való távolság 

> 4,51 > 3,70 = 

3,31 
Legkisebb a 
hatalomtól 

való távolság

Individualizmus-
Kollektivizmus 

3,38 
Individualista < 4,13 = 4,45 = 4,36 

Humánorientáció 3,89 
Alacsony < 4,15 < 4,82 

Magas = 4,91 
Magas 

Elkötelezettség, 
lojalitás 

3,68 
Alacsony < 4,32 = 4,56 < 5,36 

Magas 

Teljesítmény-
orientáció 

3,08 
Alacsony < 4,28 = 4,34 < 5,35 

Magas 

25. Táblázat Négy klaszter összehasonlítása a GLOBE dimenziók alapján 

A szervezeti kultúra eredmények alapján feltételezhetően a 4. klaszter jellemzői, a 

magas teljesítmény-, jövő- és humánorientáció, az elkötelezettség, valamint a kis 

hatalmi távolság támogatják leginkább az igazságosan működő és a dolgozók által 

                                                 
7 Az átlag = 4. 
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elfogadott teljesítményértékelési gyakorlatot. Ezzel szemben a közszféra szervezeti 

egységeit tömörítő 1. klaszter adottságai, elsősorban az alacsony teljesítményorientáció, 

rövid távú időorientáció, az elkötelezettség, lojalitás alacsony szintje valamint a nagy 

hatalomtól való távolság kedvezőtlenül befolyásolhatja a TÉR működését és észlelt 

igazságosságát. 

 

6. 7. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A teljesítményértékeléssel kapcsolatos vélemények és a szervezeti kultúra 

összefüggéseit több módszerrel próbáltam megragadni.  

- Összehasonlítottam a kultúraklaszterek teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

véleményét és az észlelt igazságosságot meghatározó kritériumokat. 

- Klasztertől függetlenül is elemeztem, hogy a disztributív, a procedurális és az 

interperszonális igazságosságot, valamint a teljesítményértékelési gyakorlatot leíró TÉR 

faktorokat, a GLOBE dimenziók mint független változók milyen mértékben 

befolyásolják. 

6. 7. 1. A PREFERÁLT ELOSZTÁSI ELV ÖSSZEHASONLÍTÁSA A SZERVEZETI KULTÚRA 
FÜGGVÉNYÉBEN 

Az igazságosnak tartott elosztási elvről, valamint fizetés meghatározási szempontról a 

versenyszféra és a közszféra dolgozóinak véleményét Mann-Whitney próbával 

hasonlítottam össze. 

6. 7. 1. 1. A méltányos és az egyenlő elosztással kapcsolatos vélemények 

összehasonlítása  

Összehasonlítottam a közszféra és a versenyszféra dolgozóinak véleményét az 

igazságosnak tartott elosztási elvet vizsgáló itemek mentén. 

A különbségek csak az „Elosztás fő szempont - teljesítmény arányában” és az „Elosztás 

társadalmi szinten - azonos jövedelem” itemek esetén lettek szignifikánsak (p<0,05). 

A munkabérek teljesítményfüggő elosztásával a versenyszféra dolgozói értenek inkább 

egyet, bár az átlagok alapján mind a versenyszféra, mind a közszféra dolgozói a 

teljesítményarányosságot preferálják. Egyedül az egyetértés, vagy egyet nem értés 

mértékében van eltérés közöttük.  
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 Z p Szervezeti 
egység N Átlag 

közszféra 78 4,45 
versenyszféra 128 4,41 Elosztás - hozzájárulás arányában -0,447 0,655 

összesen 206  
közszféra 78 3,78 
versenyszféra 130 4,24 Elosztás fő szempont - 

teljesítmény arányában -2,648 0,008 
összesen 208  

közszféra 77 4,17 
versenyszféra 131 4,27 

Elosztás társadalomban - 
jövedelem arányos a 
teljesítménnyel 

-1,055 0,291 
összesen 208  

közszféra 77 2,50 
versenyszféra 127 2,17 Elosztás fő szempont - egyenlőség -1,595 0,111 

összesen 204  
közszféra 76 1,70 
versenyszféra 129 1,57 Elosztás - egyenlőség -0,942 0,346 

összesen 205  
közszféra 76 2,29 
versenyszféra 129 1,76 Elosztás társadalmi szinten - 

azonos jövedelem -2,734 0,006 
összesen 205  

26. Táblázat Versenyszféra és közszféra összehasonlítása a preferált elosztási elv alapján 1 

.A teljesítményarányos elosztásra vonatkozó item alapján a versenyszféra dolgozói 

jobban preferálják, hogy „a munkabérek megállapításánál a teljesítmény legyen a fő 

szempont”. Valószínű tehát, hogy a különbség abból ered a két szféra között, hogy a 

közszféra dolgozói bár fontosnak tartják a teljesítményarányosságot, bizonytalanok 

abban, hogy ez alapján kellene meghatározni a fizetést. 

Az egyenlő elosztással sem a közszféra, sem a versenyszféra nem értett egyet. A 

különbség csak abban volt közöttük, hogy a közszféra egységei jobban egyetértettek 

(bár a változó értéke átlag alatti) azzal az állítással, amely szerint a „a társadalomban 

mindenkinek közel azonos jövedelemmel kellene rendelkeznie”. 

A méltányosságra és az egyenlőségre vonatkozó itemek faktorai közül a „méltányos 

elosztás” faktoron végzett próba nem adott szignifikáns eredményt (p<0,05). 

Méltányos vagy egyenlő elosztás Z p Szervezeti 
egység N 

közszféra 77 
versenyszféra 128 Méltányos elosztás -1,703 0,089 

összesen 205 
közszféra 76 
versenyszféra 125 Egyenlő elosztás -2,573 0,010 

összesen 201 

27. Táblázat Versenyszféra és közszféra összehasonlítása a preferált 
elosztási elv alapján 2
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Az eredmények alapján a teljesítményarányosságot mind a közszférában, mind a 

versenyszférában ugyanúgy elfogadják, a különbség abban van a két szféra között, hogy 

a közszféra szervezeti egységei a teljesítményarányosság mellett az egyenlőséget 

fontosabbnak tartják, mint a versenyszférában. Ez a kettőség a közszférában érezhető 

ellentmondáshoz vezet, amit a fókuszcsoportos vizsgálat eredményei is alátámasztottak. 

A közszféra dolgozói egyrészről szeretnék a teljesítményarányos javadalmazást, 

másrészről a hagyományok, a dolgozói jellemzők következtében az egyenlőséget is 

hangsúlyozzák. 

 

6. 7. 1. 2. A fizetés meghatározásával kapcsolatos vélemények összehasonlítása 

Az általánosságban preferált elosztási elven túl arra is kerestem a választ, hogy a 

kérdőívkitöltők saját szervezetüknél konkrétan mely szempontot milyen mértékben 

tartják igazságosnak a fizetés meghatározásához. Mennyire elfogadott a fizetés 

meghatározása a teljesítmény függvényében? 

Fizetés  
meghatározása -  
kellene - mhelyen  

eltöltött idõ 

Fizetés 
meghatározása - 

kellene - szükséglet  
függvényében

Fizetés 
meghatározása - 

kellene - 
teljesítményarányos

Fizetés 
meghatározása - 
kellene - azonos 

végzettségnél egyenlõ

Fizetés  
meghatározása -  
kellene - azonos  

munkakörben egyenlõ 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

15,5% 
2,5 14,8%

2,3

25,7%
4,1

22,5%
3,521,5% 

3,4 

Közszféra

 

13. ábra A fizetés meghatározásához igazságosnak tartott szempontok sorrendje a közszférában 
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Az eredmények alapján „munkakör” (p = 0,011), a végzettség” (p = 0,025) és a 

szükséglet (p = 0,009) függvényében meghatározott fizetés elfogadottabb a 

közszférában, bár az egyes itemek sorrendje az átlagok alapján azonos. Az eredmények 

a 12. számú mellékletben láthatók. 

 
14. ábra A fizetés meghatározásához igazságosnak tartott szempontok sorrendje a 

versenyszférában 
 

Összegezve az elosztási elvre vonatkozó eredményeket mind a közszférában, mind a 

versenyszférában a teljesítményarányos elosztás a leginkább elfogadott. Az eltérés 

leginkább abból ered, hogy az egyenlőséget nem utasítják el olyan mértékben a 

közszféra dolgozói, mint a versenyszférában dolgozók. Az eredmények alapján azonban 

az valószínűsíthető, hogy a teljesítményarányos elosztással, tehát a teljesítményértékelés 

alapján meghatározott javadalmazással szemben elviekben nincs kifogása a közszféra 

dolgozóinak sem.  

 

Fizetés 
meghatározása - 
kellene - mhelyen 

eltöltött idő 

Fizetés 
meghatározása -

kellene - szükséglet 
függvényében

Fizetés 
meghatározása -

kellene -
teljesítményarányos

Fizetés 
meghatározása -
kellene - azonos 
végzettségnél 

egyenlő

Fizetés 
meghatározása - 
kellene - azonos 

munkakörben egyenlő 

5

4

3

2

1

0

2,5
17,7% 

1,9
12,6%

4,2
28,7%

3,2
21,5%2,9

19,5%

Versenyszféra
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6. 7. 2. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A SZERVEZETI KULTÚRA FÜGGVÉNYÉBEN 

A szervezeti kultúra függvényében mind a közszféra-versenyszféra, mind a négy 

klaszter teljesítményértékeléssel kapcsolatos véleményét összehasonlítottam. A 

klaszterek közötti különbségeket a közszféra és versenyszféra esetében Mann-Whitney 

próbával, a négy klaszter esetében pedig Kruskal Wallis próbával ellenőriztem.  

 

6. 7. 2. 1. A TÉR, az értékelő és a szervezet igazságosságával kapcsolatos 

vélemények összehasonlítása 

Közszféra – versenyszféra összehasonlítása 

A szervezet, az értékelő és a TÉR észlelt igazságosságának Mann – Whitney próbával 

történő összehasonlítása alapján minden vizsgált változóról szignifikánsan (p=0,000) 

pozitívabban (átlagon felüli értékek) vélekedtek a versenyszféra dolgozói. Az átlagok 

alapján a közszféra dolgozói a munkahelyüket és a TÉR-t is inkább igazságtalannak 

tartják. Az értékelő igazságosságának megítélése az átlag körül mozog, ami a 

bizonytalan válaszoknak valamint a dolgozói véleményekben tapasztalható jelentős 

eltéréseknek köszönhető. A szervezet, illetve a TÉR igazságosságának megítélése 

azonban mind a versenyszférában, mind a közszférában negatívabb, mint az értékelőé. 

A rendszer megítélése tehát kedvezőtlenebb, mint az értékelő vezetőjé, és ebben nincs 

különbség a közszféra és a versenyszféra szervezetei között.  

 Z p Szervezeti 
egység N Átlag 

közszféra 73 2,64 
versenyszféra 127 3,61 

Munkahelyemet igazságosnak 
tartom 
 

-5,619 0,000 
összesen 200  

közszféra 74 3,01 
versenyszféra 128 4,05 Értékelőmet igazságosnak tartom -5,590 0,000 

összesen 202  
közszféra 74 2,62 
versenyszféra 128 3,50 Igazságosan működik a TÉR -5,183 0,000 

összesen 202  
közszféra 74 3,04 
versenyszféra 128 4,04 Teljesítményt igazságosan 

értékeli az értékelő -4,884 0,000 
összesen 202  

28. Táblázat Közszféra - versenyszféra összehasonlítása az igazságosságról alkotott vélemény 
függvényében
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Négy klaszter összehasonlítása 

A négy klaszter véleményének összehasonlítását először Kruskal – Wallis próbával, 

majd az egyes klaszterek páronkénti összehasonlítását Mann – Whitney próbával 

végeztem el. 

A közszféra szervezeti egységeit tartalmazó 1. számú klaszter válaszadói, mind a TÉR-t, 

mind a szervezetet szignifikánsan igazságtalanabbnak ítélik, mint a másik három 

klaszter dolgozói. 

A 4. klaszter dolgozói a versenyszférába tartozó másik két klaszterhez (2 és 3) képest 

szignifikánsan igazságosabbnak észlelik mind a szervezetet (p<0,05), mind a TÉR 

működését (p<0,05). Az értékelő igazságosságának megítélésében azonban a 

versenyszféra három klasztere között nincs szignifikáns különbség. A klaszterek 

páronkénti összehasonlításának eredményeit a 13. számú melléklet tartalmazza. 

 λ2 p Klaszter  N Átlag 

1 65 2,53 
2 62 3,71 
3 56 3,27 
4 20 4,16 

Munkahelyemet igazságosnak 
tartom 
 

46,964 0,000 

összesen 203  
1 62 2,69 
2 61 4,13 
3 56 3,85 
4 19 4,25 

Értékelőmet igazságosnak 
tartom 
 

40,305 0,000 

összesen 198  
1 66 2,54 
2 63 3,57 
3 56 3,15 
4 20 4,20 

Igazságosan működik a TÉR 
 45,166 0,000 

összesen 205  
1 66 3,05 
2 58 4,03 
3 56 3,98 
4 20 4,15 

Teljesítményt igazságosan 
értékeli az értékelő 28,794 0,000 

összesen 200  

29. Táblázat A négy klaszter összehasonlítása az igazságosságról alkotott vélemény 
függvényében 

A TÉR, az értékelő vezető és a szervezet észlelt igazságosságának hátterében több 

tényező is állhat. A előzőekben részletesen bemutatott szervezeti kultúra jellemzők 

közül a 4. számú klaszterben az elkötelezettség, lojalitás, valamint a teljesítmény–, és 

jövőorientáció értékei szignifikánsan magasabbak, mint a többi klaszterben. A 

munkahely igazságosságának megítélésére valószínűleg az elkötelezettség, lojalitás 

hatása a legmeghatározóbb. A szervezeti lojalitás szoros összefüggésben áll a szervezeti 
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bizalommal, ami a vezető-beosztott közötti bizalomhoz hasonlóan a szervezet, valamint 

a szervezetben működő rendszerek megítélésére pozitív hatást gyakorolhat. A TÉR 

észlelt igazságosságát pedig feltételezhetően mind az elkötelezettség, mind a 

teljesítményorientáció együttesen befolyásolja. A TÉR igazságosságában döntő szerepet 

játszó kultúradimenziókat a 6. 7. 3. fejezetben mutatom be részletesen. A 

kultúrajellemzőkön túl azonban még számos tényező állhat az igazságosságról alkotott 

vélemény hátterében. A továbbiakban ezeket a lehetséges tényezőket elemzem. 

 

6. 7. 2. 2. A teljesítményértékelő és a célkitűző beszélgetés időtartamának 

összehasonlítása 

Az, hogy az értékelő mennyi időt fordít az elvárások megfogalmazására, valamint a 

teljesítmény értékelésére nem garancia azok minőségére. Feltételezésem szerint 

azonban ha hosszabb a beszélgetés, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy a célok, 

elvárások megfogalmazása, valamint a teljesítmény visszajelzése pontosabb és 

részletesebb, ami fokozhatja az értékelés objektivitását és elfogadását. 

Közszféra – versenyszféra összehasonlítása 

A célkitűző és a teljesítményértékelő beszélgetés időtartama szignifikánsan különbözik 

egymástól (p<0,05) a közszféra és a versenyszféra szervezeti egységeiben. A 

versenyszférában mind a célkitűző, mind az értékelő beszélgetésre jelentősen több időt 

fordítanak.  

 Z p Szervezeti 
egység N 

közszféra 78 
versenyszféra 128 Célkitűző megbeszélés időtartama -4,525 0,000 

összesen 206 
közszféra 78 
versenyszféra 127 Teljesítményértékelő beszélgetés 

időtartama -5,473 0,000 
összesen 205 

30. Táblázat A versenyszféra és a közszféra összehasonlítása a célkitűző és az értékelő 
beszélgetésre fordított idő függvényében 

A célkitűző beszélgetésre a közszférában leginkább 5 percnél is kevesebbet, illetve 5-15 

percet fordítanak az értékelők, ezzel szemben a versenyszférában leginkább a 15-30 

perces, illetve több mint egy órás beszélgetés jellemző.  

A teljesítményértékelő beszélgetés a közszférában leginkább 15-30 perc hosszú, míg a 

versenyszférában 15-30 perces, illetve több mint egy órás. Valószínű, hogy a 
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versenyszférában tapasztalt jelentős eltérés az ide tartozó szervezeti egységek 

teljesítményértékelési gyakorlatának különbségéből ered. 

A beszélgetés időtartama feltehetően szoros összefüggésben áll azzal, hogy az értékelő 

vezetők milyen jelentőséget tulajdonítanak a teljesítményértékelésnek8. Minél rövidebb 

időt vesz igénybe az értékelő beszélgetés, annál valószínűbb, hogy az értékelő 

beszélgetés követelményeinek - az értékelés pontos, alapos magyarázatának, a dolgozói 

vélemények megismerésének, a célok és az értékelés közös egyeztetésének - nem tesz 

eleget. Ezeket a feltételezéseket a fókuszcsoportos vizsgálat eredményei is 

megerősítették. A közszféra több dolgozója is arról számolt be, hogy a 

teljesítményértékelés az értékelési eredmény gyors ismertetéséből és az értékelő lap 

aláiratásából áll. 

 

Négy klaszter összehasonlítása 

Az előző eredmények és a Kruskal – Wallis próba eredményei alapján négy klaszter 

esetén az 1. számú klaszterben mind a célkitűző, mind a teljesítményértékelő 

beszélgetésre szignifikánsan (p=0,000) kevesebb időt fordítanak, mint a másik három 

klaszterben. Azt, hogy a versenyszféra klaszterei között van-e szignifikáns különbség a 

beszélgetések hosszában páronkénti összehasonlítással, Mann-Whitney próbával 

vizsgáltam.  

A gyakorisági eloszlások alapján a négy klaszterben leginkább jellemző 

időintervallumokat az alábbi táblázat foglalja össze.  

 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 

Célkitűző beszélgetés - Kevesebb, mint 
5 perc 
- 5-15 perc 

- 16-30 perc 
- 31perc-1óra 

- 5-15 perc 
- Több, mint 1 
óra 

- Több, mint 1 
óra 
- 16-30 perc 

Teljesítményértékelő 
beszélgetés 

- Kevesebb, mint 
10 perc 
- 10-30 perc 

- 10-30 perc 
- 31perc – 1 óra 

- 10-30 perc 
- Kevesebb, mint 
10 perc 
- 31perc – 1 óra 

- Több, mint 1 
óra 
- 10-30 perc 

31. Táblázat A célkitűző- és az értékelő beszélgetés időtartama a 4 klaszterben 

A négy klaszterben a célkitűző- és a teljesítményértékelő beszélgetés időtartamának 

gyakorisági eloszlását a a 14. számú melléklet tartalmazza. 

A 3. klaszteren belül a legnagyobbak a különbségek a célkitűző- és az értékelő 

beszélgetés időtartamában. 

                                                 
8 A teljesítményértékelésre fordított időt azonban az is befolyásolja, hogy maga a vezető mennyire leterhelt, 
hogy a vezetői feladatok ellátásán túl, további szakmai feladatokat is el kell-e végeznie.  
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A 4. klaszter szervezeti egységeiben szignifikánsan (p=0,001) hosszabb, mind a 

célkitűző, mind az értékelő beszélgetés mint a többi klaszterben. Valószínűleg a 4. 

klaszter értékelői tartják legfontosabbnak az értékelést, amit az értékelésre fordított idő 

hossza és a dolgozók értékeléssel kapcsolatos pozitív véleménye is alátámaszt. 

 

6. 7. 2. 3. A teljesítményértékelés következményeivel és a következmények észlelt 

igazságosságával kapcsolatos eredmények összehasonlítása 

A teljesítményértékelés következményei általában szervezeti szinten determináltak. Így 

az értékelő vezetők az értékelés eredménye alapján a szervezet által meghatározott 

lehetőségek közül választhatnak. Az azonban, hogy milyen következményei lehetnek az 

értékelésnek nem mindig egyértelmű a dolgozók számára. A válaszadók 25%-a számára 

nem világos, hogy az értékelés milyen következményekkel jár, további 22% pedig 

bizonytalan benne. Ezek az eredmények a szervezeti és vezetői kommunikáció 

hiányosságaira, a szervezeti és a vezető-beosztott közötti bizalom hiányára utalnak. A 

dolgozók általában úgy gondolják, hogy a teljesítményértékelés célja a hibáik 

azonosítása, a nem megfelelő teljesítmény számonkérése és elbocsátáskor a döntés 

igazolása. Ezek a feltevések mindenképpen negatív dolgozói attitűdöt eredményeznek a 

TÉR-rel szemben. Az értékelés céljaival, következményeivel kapcsolatos dolgozói 

tévhitek feltárása és felszámolása, valamint az értékelés céljainak, következményeinek 

egyértelmű kommunikálása elengedhetetlen a TÉR sikere szempontjából. Azonban 

hiába a megfelelő kommunikáció, ha a kommunikáció hitelét biztosító szervezeti és 

vezető-beosztott közötti bizalom hiányzik. Ezt feltételezést támasztja alá az a 6. 4. 4. 

fejezetben bemutatott eredmény is, amely szerint az értékelés következményének 

igazságosságában a bizalom szerepe a legjelentősebb. 

Kíváncsi voltam, hogy az értékeltek szerint mire lehet hatással a teljesítményértékelés 

eredménye: a fizetésre, a jutalomra, az előléptetésre, a képzésre, az elbocsátásra vagy 

esetleg semmire. Az értékelés következményeivel kapcsolatos dolgozói feltételezések 

megismerését azért tartottam fontosnak, mivel a következmények igazságosságának 

megítélésére feltételezésem szerint ez nagyobb hatást gyakorol, mint azok a 

következmények, amelyeket a szervezet hivatalosan határozott meg. 

Közszféra – versenyszféra összehasonlítása 

A dolgozók véleményét Mann – Whitney próbával hasonlítottam össze. A 

„teljesítményértékelés hatással van a képzések meghatározására” item eredménye 

szignifikáns p = 0,006. Ennél az itemnél a versenyszféra értéke magasabb, tehát az 
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értékelés sokkal inkább összefüggésben van a képzéssel és a fejlesztéssel, mint a 

közszférában. Ezt az eredményt az interjúk is megerősítették. Az értékelés 

következményeinek észlelt igazságosságára tehát jelentős hatást gyakorolhat, ha az 

értékelés alapján foglalkoznak a dolgozók fejlesztésével, képzésével. Az eredmények 

részletes bemutatása a 15. számú mellékletben található. 

Négy klaszter összehasonlítása 

A négy kultúra klaszter dolgozói által adott válaszok Kruskal-Wallis próbával történő 

összehasonlítása alapján a képzésen, fejlesztésen túl a fizetés, valamint az előléptetés 

vonatkozásában is szignifikáns (p=0,05) a különbség a szervezeti kultúra klaszterek 

között. Az eredmények részletes bemutatása a 15. számú mellékletben található. 

A képzésre, fejlesztésre, valamint a fizetésre leginkább a 2. és a 4. legkevésbé pedig az 

1. klaszterben van hatással a teljesítményértékelés eredménye. 

Az előléptetés leginkább a 4. klaszterben és legkevésbé a 3. klaszterben jár együtt a 

teljesítményértékelés eredményeivel. Az eredmények alapján tehát a 4. klaszter 

szervezeti egységeiben van leginkább tétje az értékelésnek, mivel mind a fizetést, az 

előléptetést, mind a képzést, fejlesztést befolyásolhatja az értékelés eredménye.  

A gyakorlatban állandó kérdés, hogy az értékelés akkor is motiváló erővel bír-e, ha 

nincs hatással a fizetésre, a jutalmazásra. Ezért az értékeltek véleményét is szerettem 

volna feltárni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az eredmények alapján abban mind a 

versenyszféra, mind a közszféra dolgozói egyetértettek, hogy az értékelés eredményein 

alapuló fizetés, javadalmazás hatékony eszköze a motiválásnak. A közszféra dolgozói 

azonban a versenyszféra dolgozóitól eltérően (p = 0,037) úgy gondolják, hogy az 

értékelés jutalommal, vagy fizetéssel való összekapcsolás hiányában nem motiváló. A 

kizárólag fejlesztési célzattal bevezetett TÉR talán azért is lehet elfogadottabb a 

versenyszféra szervezeti egységeinél, mivel a dolgozók a TÉR működése nélkül is 

részesülhetnek jutalomban, prémiumban (például a szervezeti nyereség, vagy értékesítői 

munkakörben az értékesítés mennyisége alapján). 

 Z p Szervezet N Átlag 
közszféra 74 3,09 
versenyszféra 126 3,37 

A teljesítményértékelés 
eredményein alapuló fizetés 
hatékony eszköze a motiválásnak 
 

-1,537 0,124 
összesen 200  

közszféra 73 2,88 
versenyszféra 121 3,40 

A teljesítményértékelés 
fizetéssel való összekapcsolás 
nélkül is motiváló 
 

-2,085 0,037 
összesen 194  

32. Táblázat A teljesítményértékelés és a fizetés kapcsolatának a megítélése
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Összehasonlítottam a közszférába és a versenyszférába, valamint a 4 szervezeti kultúra 

klaszterbe tartozó szervezeti egységek véleményét a teljesítményértékelés 

következményeinek igazságosságáról és az értékelés következményeivel való 

elégedettségről. 

Közszféra – versenyszféra összehasonlítása 

A Mann-Whitney próba eredményei alapján mindkét vizsgált változóban a különbségek 

szignifikánsak (p<0,05). 

 Z p Szervezet N Átlag 
közszféra 74 2,72 
versenyszféra 128 3,55 Teljesítményértékelés 

következményei igazságosak -4,353 0,000 
összesen 202  

közszféra 74 2,80 
versenyszféra 128 3,52 

Elégedettség a 
teljesítményértékelés 
következményeivel 

-3,200 0,001 
összesen 202  

33. Táblázat A versenyszféra és a közszféra összehasonlítása a teljesítményértékelés 
következményeinek igazságossága és a következményekkel való elégedettség alapján 

Mindkét itemnél a versenyszféra magasabb értéket mutat, tehát a versenyszféra 

dolgozói igazságosabbnak tartják az értékelés következményeit és elégedettebbek vele. 

A vizsgált szervezetek humán szakembereivel készített interjú alapján 

teljesítményértékelés következményei között a legjelentősebb különbség, hogy a 

közszférához tartozó szervezetekben az értékelés szinte kizárólag a fizetés 

meghatározására9 van hatással, míg a versenyszféra szervezeteinek többségénél az 

értékelés eredményeit a fejlesztéshez és a képzéshez is felhasználják. Téves lenne 

azonban ha ezeket az eredményeket kizárólag a képzésben, fejlesztésben tapasztalható 

különbségekkel magyaráznánk. A versenyszférában mind a szervezeti kultúra, mind a 

teljesítményértékelési gyakorlat megítélése pozitívabb attitűdöt tükröz, ami 

összességében befolyásolhatja a TÉR következményeinek észlelt igazságosságát és a 

vele való elégedettséget.  

Négy klaszter összehasonlítása 

A négy klaszter közül a 4. klaszter dolgozói szignifikánsan pozitívabban vélekednek a 

teljesítményértékelés következményeinek igazságosságáról (p=0,000) és a 

következményekkel való elégedettségről, mint a másik három klaszter dolgozói. A 

közszféra szervezeti egységeit tartalmazó 1. számú klaszter dolgozói vélekednek a 

legnegatívabban az értékelés következményeinek igazságosságáról. 
                                                 
9 Bár a közszférában a teljesítményértékelés eredményei elvileg felhasználhatóak illetményeltérítéshez, azonban 
a pénzügyi keret hiánya miatt, az eltérítés olyan kis mértékű, hogy nincs igazán ösztönzőereje. 
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 λ2 p Klaszter  N Átlag 
1 64 2,66 
2 63 3,41 
3 55 3,27 
4 20 4,20 

Teljesítményértékelés 
következményei igazságosak 
 

30,597 0,000 

összesen 202  
1 64 2,67 
2 63 3,33 
3 55 3,31 
4 20 4,18 

Elégedettség a 
teljesítményértékelés 
következményeivel 

21,717 0,000 

összesen 202  

34. Táblázat Négy kultúra klaszter összehasonlítása a teljesítményértékelés következményeinek 
igazságossága és a következményekkel való elégedettség alapján 

A 4. számú klaszter dolgozói az értékesítői munka jellegéből eredően, az értékesítés 

mennyisége és a teljesítményértékelési eredmény függvényében negyedévente jelentős 

prémiumban részesülhetnek. Az értékelés anyagi vonzatán túl ennél a klaszternél 

fordítják a legnagyobb figyelmet a fejlesztésre, képzésre. Az egyik vezető állandóan 

segíti, fejleszti beosztottjait, aki a HR szakember elmondása alapján igazi „ős coach”. A 

vezető 3 hetente minden beosztottjával egy teljes napot tölt el munkavégzés közben, ami 

hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő információkkal rendelkezzen a dolgozó teljesítményét 

befolyásoló személyi és külső környezeti tényezőkről. Azon túl, hogy releváns 

információk alapján értékeli a dolgozói teljesítményt, az értékeltek fejlesztésében is 

részt vesz. A 4. klaszternél tehát az értékelés érezhető anyagi, és jól hasznosítható, valós 

képzési, fejlesztési következményekkel jár együtt. 

 

6. 7. 2. 4. A teljesítményértékelési gyakorlat igazságosságának az 

összehasonlítása 

A kultúraklaszterek teljesítményértékelési gyakorlatának igazságosságát a igazságosság 

három faktora, a vezető – beosztott közötti bizalom, valamint a TÉR faktorok alapján 

hasonlítottam össze.  

Közszféra – versenyszféra és a négy klaszter összehasonlítása a disztributív, a 

procedurális és az interperszonális igazságosság valamint a vezető-beosztott 

közötti bizalom mentén 

A Mann – Whitney próba eredményei alapján a disztributív, procedurális és 

interperszonális igazságosságról, valamint a vezető-beosztott közötti bizalomról a 

versenyszférában szignifikánsan pozitívabban vélekednek, mint a közszférában. Az 

igazságosság három faktora, valamint a vezető-beosztott közötti bizalom közül az 

átlagok alapján a közszférában a vezető-beosztott közötti bizalom, illetve a procedurális 
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igazságosság megítélése a legnegatívabb (átlagon aluli értékek), amelyek a 

teljesítményértékelés észlelt igazságosságát a regresszióelemzések eredményei alapján a 

leginkább meghatározzák. 

 Z p Szervezet N Átlag 
közszféra 74 3,15 
versenyszféra 129 3,71 Disztributív igazságosság -2,821 0,005 

összesen 203  
közszféra 74 2,79 
versenyszféra 127 3,72 Procedurális igazságosság -5,304 0,000 

összesen 201  
közszféra 74 3,04 
versenyszféra 128 3,91 Interperszonális igazságosság -6,529 0,000 

összesen 202  
közszféra 74 2,69 
versenyszféra 128 3,97 Bizalom -7,047 0,000 

összesen 202  

35. Táblázat Közszféra és a versenyszféra összehasonlítása az igazságosság három faktora és a 
vezető-beosztott közötti bizalom alapján 

 

Kíváncsi voltam arra is, hogy a versenyszféra szervezeti egységeit tartalmazó három 

klaszter véleménye eltér-e egymástól és az 1. klaszterben lévő közszféra dolgozóinak 

véleményétől. A Kruskal - Wallis próba eredményei alapján a négy klaszter közötti 

különbségek szignifikánsak. A klaszterek páronkénti összehasonlításának eredményei 

alapján a versenyszférába tartozó 2. és a 4. klaszter szervezeti egységeiben a 

procedurális és az interperszonális igazságosságról szignifikánsan pozitívabb a 

dolgozók véleménye, mint a 3. klaszterben. A szervezeti kultúra dimenziók közül 

valószínűleg a humánorientáció, illetve a hatalomtól való távolság magyarázhatja ezt az 

eredményt. A 3. klaszterben az alacsonyabb humánorientáció elsősorban a bánásmódról, 

az interperszonális igazságosságról alkotott véleményt, a nagyobb hatalomtól való 

távolság pedig a procedurális igazságosság megítélését, ezen belül elsősorban a 

visszajelzés gyakoriságát, pontosságát befolyásolhatja negatívan. A disztributív 

igazságosságról azonban szignifikánsan pozitívabb a 4. klaszterben dolgozók 

véleménye, mint a versenyszféra másik két klaszterében (2. és 3. klaszter). Ez az 

eredmény valószínűleg azzal magyarázható, hogy az értékesítői munka mennyiségi, 

minőségi mutatói a többi vizsgált munkakörhöz képest könnyebben megragadhatóak, 

jobban értékelhetőek, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az értékelési eredményt 

méltányossabbnak ítéljék.  
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A versenyszféra három klasztere közötti szignifikáns különbségeket a 16. számú 

melléklet tartalmazza. 

Közszféra – versenyszféra és a négy klaszter összehasonlítása a TÉR faktorok 

mentén 

A közszféra - versenyszféra összehasonlításának eredményei alapján minden TÉR 

faktorban a versenyszféra által adott magasabb értékek a teljesítményértékelés 

megfelelőbb működését és pozitívabb megítélését támasztják alá. A Mann – Whitney 

próba eredményei a 17. számú mellékletben találhatók.  

A közszféra dolgozói legnegatívabban (átlag alatti értékek) a visszajelzés 

gyakoriságáról, pontosságáról, az értékelői elfogulatlanságról, valamint a vélemény-, 

érzelemkifejezés lehetőségéről vélekedtek. A GLOBE skálái alapján a szervezeti 

kultúrában tapasztalható eltérések valószínűleg együttesen befolyásolják a 

teljesítményértékelési gyakorlat észlelt hiányosságait. A TÉR faktorokban 

megmutatkozó különbségekre a nagy hatalmi távolság, a rövid távú időorientáció, a 

teljesítményorientáció, a humánorientáció és a lojalitás alacsony szintje is hatással lehet.  

A négy klaszter Kruskal - Wallis próbával történő összehasonlításának eredményei 

alapján minden TÉR faktor esetén szignifikánsak (p<0,05) a különbségek. Az 

eredményeket a 18. számú melléklet tartalmazza. 

A klaszterek páronkénti összehasonlítását Mann-Whitney próbával végeztem el. A 

részletes statisztikai eredmények a 19. számú mellékletben láthatók. 

Az eredmények alapján az 1. klaszter szervezeti egységeiben vélekednek a 

legnegatívabban minden TÉR faktorról, tehát a teljesítményértékelési gyakorlat 

egészéről, a 4. klaszterben pedig a legpozitívabban.  

A 4. klasztert követően a 2. klaszter teljesítményértékelési gyakorlata felel meg 

leginkább az igazságosságos értékelés feltételeinek. A 4. és 2. klaszter közötti 

különbség abból ered, hogy a 4. klaszter szervezeti egységeiben az értékelőt 

elfogulatlanabbnak, az értékelési tényezőket relevánsabbnak és a visszajelzést 

gyakoribbnak, pontosabbnak, konkrétabbnak találják a dolgozók. Ez a különbség 

valószínűleg az értékeltek munkájában tapasztalható eltérésekkel valamint az értékelő 

vezető hozzáállásával magyarázható. A 4. klaszter értékesítőinek teljesítménye jobban 

megragadható, számszerűsíthető, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az értékelőt 

elfogulatlanabbnak, az értékelési tényezőket pedig relevánsabbnak ítélik. Mindehhez 

hozzájárul az értékelő által adott gyakori visszajelzés, ami feltételezhetően még 

konkrétabbá, relevánsabbá teszi az értékelést. 
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A 2. és a 3. klaszter véleménye bár a TÉR faktorok többségében megegyezik, az 

értékelői bánásmódról, az értékelő elfogulatlanságáról, valamint a a véleménykifejezés 

lehetőségéről a 2. klaszter dolgozói pozitívabban nyilatkoznak. A szervezeti kultúra 

eredmények közül a 2. klaszterre jellemző szignifikánsan alacsonyabb hatalomtól való 

távolság valamint magasabb humánorientáció magyarázhatja leginkább a kapott 

eredményeket.  

Az eredmények alapján tehát a 4. számú klaszter szervezeti kultúra jellemzői támogatják 

leginkább a megfelelő teljesítményértékelési gyakorlat megvalósulását és a TÉR 

elfogadását, észlelt igazságosságát. Mindemellett azonban érdemes kihangsúlyozni, 

hogy az értékesítői munka természeténél fogva könnyebben értékelhető. 

Egy jól működő teljesítményértékelési rendszer kialakításának két útja lehetséges. Az 

egyik, ha a szervezeti kultúra jellemzőihez illeszkedő teljesítményértékelési rendszert 

alakítunk ki. A másik, ha a szervezeti kultúrajellemzők megváltoztatásával teremtjük 

meg az eredményesebben működő teljesítményértékelési rendszer feltételeit. A 

szervezeti kultúra megváltoztatása természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy 

az értékelési szempontok köre és tartalma, az értékelő beszélgetés gyakorisága, valamint 

az értékelők köre eltérő legyen szervezetenként, sőt akár szervezeti egységenként. A 

szervezeti kultúra jellemzői elsősorban az értékelési gyakorlat hogyanját befolyásolják, 

ami a teljesítményértékelés sikerére jelentős hatást gyakorol. Azt, hogy van-e lehetőség 

a 4. klaszterhez hasonló szervezeti kultúra elfogadtatásának, a szervezeti kultúra 

dimenziók ideálisnak tartott értékei alapján mondhatjuk meg. A szervezeti 

kultúrajellemzők ideális értékei a szervezetfejlesztéshez adhatnak támpontokat. A 4. 

klaszter kultúra jellemzői azonban nem biztos, hogy megegyeznek más szervezetek 

ideálisnak tartott kultúrajellemzőivel. Ezért összehasonlítottam a 4. klaszter 

kultúrajellemzőit a többi három klaszter ideálisnak tartott kultúrajellemzőivel. A 

páronkénti Mann-Whitney próba eredményei alapján szinte minden kultúradimenzióban 

a 4. klaszter jelenlegi kultúrájához hasonlót tartanának ideálisnak a vizsgált szervezeti 

egységekben.  

- A 3. klaszter ideálisnak tartott értékei egyik dimenzióban sem tértek el szignifikánsan a 

4. klaszter kultúrájának jelenlegi értékeitől. 

- A 2. klaszter dolgozói által ideálisnak tartott kultúra jellemzői két dimenzióban tértek 

el szignifikánsan a 4. klaszter jelenlegi kultúrájától. Az egyik különbség, hogy a 4. 

klaszterre jellemző agresszivitás, rámenősság, dominancia helyett a 2. klaszter inkább az 
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asszertivitást preferálja10. A másik, hogy a 2. klaszter szervezeti egységei nem igénylik a 

feladatok, elvárások részletes leírását, pontos körülhatárolását, tehát 

bizonytalanságtűrőbbek a 4. klaszterhez képest. A 2. klaszter egységei vagy humán, 

vagy fejlesztői területen tevékenykednek. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy az 

agresszivitás helyett az asszertivitást és a feladatok, elvárások részletekbe menő 

meghatározása helyett inkább szabadságot részesítik előnyben a kitűzött célok 

elérésben. 

 
Agresszivitás-
asszertivitás Bizonytalanságkerülés 

Z -2,501 -2,112 
p ,012 ,035 

36. Táblázat A 2. klaszter ideális és a 4. klaszter jelenlegi kultúrajellemzői közötti 
szignifikáns különbségek 

- Az 1. klaszter dolgozói által ideálisnak tartott kultúra jellemzői két dimenzióban tértek 

el szignifikánsan a 4. klaszter jelenlegi kultúrájától. Az egyik különbség, hogy a 4. 

klaszterre jellemző agresszivitás, rámenősság, dominancia helyett az 1. klaszter inkább 

az asszertivitást preferálja a 2. klaszterhez hasonlóan. A másik különbség, hogy az 1. 

klaszterben található közszféra szervezeti egységei fokoznák a kollektivizmust az 

individualizmussal szemben. A szervezetek külső és belső környezetében zajló 

változások, amelyek a bizonytalanság fokozódását, a dolgozók egymással való 

versengését, az összetartozás érzésének szétzilálását eredményezik valószínűleg 

negatívabban érintik a közszférában dolgozókat. Ezek a változások sokkal 

drasztikusabbak a közszféra dolgozói számára, mivel lényegesen eltérnek a megszokott 

gyakorlattól. Talán ezzel magyarázható, hogy az 1. klaszter dolgozói a fokoznák a 

kollektivizmust és az asszertivitást, az individualizmussal és a rámenősséggel, az 

agresszivitással szemben.11  

 
Agresszivitás-
asszertivitás 

Individualiznus-
kollektivizmus 

Z -2,141 -2,280 
p ,032 ,023 

37. Táblázat Az 1. klaszter ideális és a 4. klaszter jelenlegi kultúrajellemzői közötti 
szignifikáns különbségek 

A 4. klaszter jelenlegi kultúrajellemzőinek összehasonlítása a többi klaszter 

kultúrájának ideális értékeivel azt jelzi előre, hogy a dolgozók által ideálisnak tartott 

                                                 
10 A jelenlegi kultúrajellemzők alapján is a 2. klaszterre jellemző leginkább az asszertívitás. 
11 A 4. klaszterre jellemző agresszivitás, rámenősség valószínűleg az értékesítői tevékenységnél elvárt 
magatartás. 
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szervezeti kultúra a legtöbb ponton megegyezik azzal a kultúrával, ami a 

teljesítményértékelés szempontjából szerencsésnek mondható. Bár az ideális kultúrával 

kapcsolatos vélemények csak az attitűdök, elvárások szintjén léteznek, és nem tudjuk, 

hogy a dolgozók valóban örvendenének-e az elvárásaiknak megfelelő kultúrának, 

mindenesetre bíztatóak az eredmények. A dolgozók által szükségesnek tartott szervezeti 

kultúraváltoztatás mindenképpen kedvezően befolyásolná a teljesítményértékelési 

gyakorlatot, természetesen a szervezeti változtatások megfelelő bevezetése mellett. A 

megfelelő kultúra szükséges, de nem elégséges feltétele a dolgozók által elfogadott és 

igazságosnak tartott teljesítményértékelésnek. Az értékelt feladat jellege (például az 

értékesítői munka esetén a teljesítmény számszerűsíthetősége) és az értékeltek jellemzői 

(például a dolgozó én képe és teljesítménymotiváltságának mértéke) szintén jelentős 

hatást gyakorolhatnak rá. 

 

6. 7. 2. 5. A teljesítményértékelés észlelt igazságosságát meghatározó kritériumok 

összehasonlítása 

A szakirodalom alapján a szervezeti kultúra függvényében eltérő kritériumok 

befolyásolhatják a szervezeti igazságosságot. Feltételezésem szerint ez a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatban sincs másképp. Ezért a TÉR észlelt 

igazságosságát meghatározó kritériumokat is elemeztem szervezeti 

kultúraklaszterenként. 

Közszféra – versenyszféra összehasonlítása  

A lineáris regresszióelemzés eredményei alapján a közszférában a vezető-beosztott 

közötti bizalom (ß=0,453; p=0,002) játszik döntő szerepet a TÉR igazságosságának 

megítélésében és a disztributív, a procedurális valamint az interperszonális igazságosság 

nem. 

Ezzel szemben a versenyszféra szervezeti egységeiben a procedurális igazságosság 

(ß=0,356; p=0,01) a legmeghatározóbb a TÉR észlelt igazságosságában, majd ezt követi 

a vezető-beosztott közötti bizalom (ß=0,281; p=0,014). 

A bizalom szervezeti kultúrától függetlenül központi jelentőségű a TÉR észlelt 

igazságosságában. A közszféra és versenyszféra között a különbség abban van, hogy 

míg a közszférában kizárólag a bizalom, addig a versenyszférában a 

teljesítményértékelési eljárás a legfontosabb.  

A 8 TÉR faktorral történő regresszióelemzés arra világít rá, hogy a versenyszférában a 

procedurális igazságosságon belül a folyamat mely összetevőire érdemes nagyobb 
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hangsúlyt helyezni. Az elemzés eredményei alapján a releváns értékelési kritériumok 

(ß=0,381; p=0,006) és a visszajelzés gyakorisága, konkrétumokkal alátámasztott 

magyarázata (ß=0,298; p=0,040) a legfontosabb ahhoz, hogy a TÉR-t igazságosnak 

észleljék a szervezet dolgozói. 

Abban az esetben tehát ha a releváns értékelési kritériumok kidolgozására és a gyakori, 

konkrét visszajelzések érdekében a vezetők megnyerésére, felkészítésére, ellenőrzésére, 

ösztönzésére nagy hangsúlyt fektet a szervezet, akkor a versenyszférában van esély arra, 

hogy a dolgozók igazságosnak észleljék a TÉR-t, míg a közszférában nem. A 

közszférában bármilyen, az igazságos működés feltételeinek biztosítása érdekében tett 

lépés a vezető-beosztott közötti bizalom hiányában nem képes a TÉR-t elfogadtatni a 

dolgozókkal.  

 

A négy klaszter összehasonlítása 

A regresszióelemzés eredményei alapján az 1. klaszterben a bizalom (ß=0,446; 

p=0,009), a 2. (ß=0,610; p=0,003) és a 4. (ß=0,591; p=0,007) klaszterben a procedurális 

igazságosság, a 3. klaszterben pedig a bizalom (ß=0,507; p=0,009) és a disztributív 

igazságosság (ß=0,313; p=0,023) szerepe meghatározó a TÉR észlelt igazságosságában.  

A 3. klaszter szervezeti egységeire a közszféra szervezeti egységeit tartalmazó 1. 

klaszterhez hasonlóan nagy hatalmi távolság jellemző, ami indokolja a vezető-beosztott 

közötti bizalom jelentőségét. A 3. klaszterben a pénzügyi szektor, illetve a termelő 

nagyvállalat dolgozói találhatóak. Ezekben a szervezetekben az értékelés eredményét 

kizárólag a fizetés és jutalmazás meghatározásához használják. Valószínűleg ezzel 

magyarázható, hogy a 3. klaszterben a bizalom mellett a disztributív igazságosság is 

döntő súlyt gyakorol a TÉR igazságosságára. Véleményem szerint az 1. klaszterben 

azért nem olyan fontos a disztributív igazságosság, mint a 3. klaszterben mert a 

közszféra szervezeti egységeiben (1. klaszter) a teljesítményértékelés eredményének 

nincs érezhető hatása a fizetésre, jutalmazásra. 

A 2. és a 4. klaszterben, ahol magas a teljesítményorientáció, hosszú távú az 

időorientáció illetve a alacsony a hatalomtól való távolság sokkal nagyobb hangsúly 

helyeződik az értékelési eljárás igazságosságára. Ezekben a klaszterekben a 

teljesítményértékelés céljai között szerepel a dolgozók fejlesztése is, ezért valószínű, 

hogy a konkrét, pontos és releváns visszajelzés, valamint a teljesítmény fejlesztésére 

vonatkozó javaslatok mind meghatározó szerepet töltenek be a TÉR észlelt 

igazságosságában. 
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A TÉR faktorokkal (8 faktor) mint független változókkal végzett regresszióelemzés 

eredményei alapján pontosabban definiálható, hogy a szervezeti kultúra függvényében 

az értékelési folyamat mely elemire kell fókuszálni, ahhoz, hogy a dolgozók 

igazságosnak észleljék a TÉR-t.  

A 1. klaszterben kizárólag a vezető-beosztott közötti bizalom (ß=0,394; p=0,022) 

befolyásolja a TÉR igazságosságának megítélését. Feltételezhetően a nagy hatalmi 

távolságnak köszönhetően. 

A 2. klaszterben a procedúra elemei közül a releváns értékelési tényezőkre (ß=0,313; 

p=0,023), illetve a véleménykifejezés lehetőségére (ß=0,336; p=0,034) érdemes nagy 

hangsúlyt helyezni. Véleményem szerint a szervezeti kultúra jellemzői közül a kis 

hatalmi távolság, a fokozott asszertivitás és humánorientáció együttesen eredményezi, 

hogy a véleménykifejezés lehetősége a dolgozók elvárásai közé tartozik.  

A nagy hatalmi távolság esetén a vélemény-, érzelemkifejezés lehetősége kevésbé 

elvárás a dolgozók részéről, így nem befolyásolja olyan mértékben az értékelő 

igazságosságáról alkotott véleményt mint azokban a szervezeti egységekben, ahol a 

hatalomtól való távolság kicsi. 

A 3. klaszterben az értékelési eredmény méltányossága (ß=0,281; p=0,031) az egyedüli, 

amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a TÉR-t igazságosnak észleljék a 

dolgozók.  

A 4. klaszterben a procedúra elemeinek majdnem mindegyike szignifikáns szerepet tölt 

be a TÉR észlelt igazságosságában, amelyek a következők: releváns értékelési tényezők 

(ß=3,841; p=0,005), a kompetens értékelő (ß=3,583; p=0,039), elvárások meghatározása 

(ß=-1,666; p=0,004), visszajelzés gyakorisága, pontossága (ß=1,284; p=0,012). 

Az eredmények alapján tehát jól körvonalazhatóak azok a kritériumok, amelyek a 

szervezeti kultúra jellemzőit figyelembevéve a TÉR észlelt igazságosságát 

befolyásolják.  

 

6. 7. 2. 6. A teljesítményértékelés észlelt hatásainak összehasonlítása 

A teljesítményértékelés észlelt hatásait bár nem megbízható mérési eredmények hanem 

csak a dolgozók egyszeri szubjektív észlelése alapján elemeztem, azonban az értékeltek 

teljesítményváltoztatási szándéka, illetve az értékelés általuk tapasztalt hatásai a TÉR 

működési problémáit jelezheti. Az eredmények alapján egy item kivételével 

mindegyiknél szignifikánsak az eltérések a versenyszféra és a közszféra dolgozói 

között. Az eredmények részletezése a 20. számú mellékletben található. A versenyszféra 
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dolgozói kevésbé gondolják azt, hogy az értékelés időpocsékolás lenne, és sokkal 

inkább egyetértenek azzal, hogy a teljesítményértékelés hozzájárul a teljesítmény 

javításához, a vezető és az értékelt közötti kommunikáció javulásához és jobb minőségű 

munkához vezet. 

Az értékelés hatásairól alkotott vélemény közül talán az értékelt teljesítményváltoztatási 

szándéka valamint az értékelés eredményeinek megfontolása a legfontosabb. Abban az 

esetben, ha a dolgozónak már szándékában sem áll megfogadni az értékelő által adott 

visszajelzést és nem is akar változtatni a viselkedésén, a teljesítményén, akkor 

valószínűleg a dolgozó tényleges teljesítménye sem fog pozitív irányba változni. Ez 

kizárólag akkor következik be, ha az értékelt félve állása elvesztésétől megpróbálja a 

vezető által ellenőrizhető teljesítmény elvárt szintjét nyújtani, ami azonban a nem 

számonkérhető teljesítményt (OCB) nem érinti.  

6. 7. 3. A MUNKAHELYI ELÉGEDETTSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
SZERVEZETI KULTÚRA FÜGGVÉNYÉBEN 
A szakirodalom alapján mind a munkahelyi elégedettség, mind a szervezeti 

elkötelezettség szoros összefüggésben áll a szervezeti igazságossággal. Mivel 

vizsgálatomban kizárólag a teljesítményértékelés észlelt igazságosságával foglalkozom 

részletesen, ezért kérdés, hogy a dolgozói elégedettség és elkötelezettség mértéke 

befolyásolja a teljesítményértékelés igazságosságával kapcsolatos véleményeket, vagy a 

teljesítményértékelési gyakorlat észlelt igazságossága hat a munkahelyi elégedettségre 

és elkötelezettségre. Feltételezésem szerint ezek az összefüggések nem egymást 

kizáróak, így egyidőben akár mindkettő igaz lehet. A munkahelyi elégedettség és 

elkötelezettség valószínűleg állandó kölcsönhatásban van a szervezeti igazságossággal. 

A munkahelyi elégedettséggel, elkötelezettséggel és szervezetelhagyás szándékával 

kapcsolatos itemek faktoranalízisének és megbízhatósági elemzésének részletes 

eredményeit a 21. számú melléklet tartalmazza. 

Az igazságosság megítélése csakúgy mint a szervezeti kultúráé sokkal kedvezőbb a 

versenyszféra szervezeti egységeiben, mint a közszférában. Valószínűleg a közszférában 

uralkodó általános elégedetlenség is hatással lehet a negatív dolgozói véleményekre. A 

kérdés persze az, hogy ennek az általános elégedetlenségnek mi állhat a hátterében. A 

versenyszféra dolgozói szignifikánsan pozitívabban vélekednek a munkahelyi 

elégedettségről, mint a közszféra dolgozói. A közszférában a munkával és a vezetővel 

való elégedettségen kívül az elégedettség minden vizsgált változójában átlagon aluli 

értékeket kaptam. A közszféra dolgozói leginkább a fizetésükkel, a juttatásaikkal 
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valamint a vezetőtől kapott támogatással elégedetlenek. Ezek az eredmények is adalékul 

szolgálhatnak a közszférában a teljesítményértékeléssel kapcsolatban megfogalmazódó 

negatív attitűdök megértéséhez. Egyrészről a versenyszférához képest a közszféra 

dolgozói méltánytalanul alacsonyabbnak ítélik a fizetésüket12, így nem tartják 

igazságosnak, hogy a teljesítményértékelés eredménye alapján akár a fizetésüket 

veszélyeztető döntés szülessen. A közszféra vezetőinek többsége egyébként azért nem 

látja értelmét a dolgozók teljesítményértékelésének, mert bár a törvény előírja, de 

keretet nem biztosít a differenciálásra. A dolgozói alapilletményhez - ami elvileg 20%-

kal eltéríthető negatív és pozitív irányba is – pedig nem szívesen nyúlnak a vezetők, 

mivel sok esetben a pozitív irányú eltérítés csak egy másik munkatárs fizetésének kárára 

tehető meg.  

 Z p Szervezet N Átlag 
közszféra 74 3,37 
versenyszféra 129 4,04 Elégedettség a munkával -2,721 0,007 

összesen 203  
közszféra 74 3,21 
versenyszféra 127 4,07 Elégedettség a vezetővel -5,071 0,000 

összesen 201  
közszféra 74 2,94 
versenyszféra 128 3,65 Elégedettség a munkahellyel -2,721 0,009 

összesen 202  
közszféra 74 2,89 
versenyszféra 128 3,86 Elégedettség a vezetés, felügyelet 

minőségével -5,350 0,000 
összesen 202  

közszféra 74 2,87 
versenyszféra 128 3,68 Munkahely megfelel az 

elvárásoknak -3,854 0,000 
összesen 202  

közszféra 74 2,79 
versenyszféra 128 3,67 Elégedettség a juttatásokkal -4,348 0,000 

összesen 202  
közszféra 74 2,68 
versenyszféra 128 3,74 Elégedettség a vezetői 

támogatással -5,302 0,000 
összesen 202  

közszféra 74 2,39 
versenyszféra 128 3,24 Elégedettség a fizetéssel -3,817 0,000 

összesen 202  

38. Táblázat A közszféra és a versenyszféra összehasonlítása a munkahelyi 
elégedettség függvényében 

                                                 
12 A méltánytalansági döntéshozatal során azonban a közszféra dolgozói nem veszik figyelembe, hogy a 
versenyszféra dolgozói sokszor sokkal nagyobb nyomás, felelősség és stressz alatt dolgoznak. Feltételezésem 
szerint sokan közülük nem is vállalnák azokat a plusz erőfeszítéseket, amelyek jellemzően a versenyszféra 
dolgozóit terhelik. 
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A vezetői támogatással való elégedetlenség szintén a teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos negatív attitűdökhöz járul hozzá. A teljesítményértékelés észlelt 

igazságossága szempontjából döntő súllyal bír, hogy a vezető a dolgozó 

teljesítményének gyakori és releváns visszajelzése mellett a teljesítmény fejlesztésével 

kapcsolatban konkrét javaslatokkal él-e. A közszférában uralkodó nagy hatalmi távolság 

valószínűleg nem kedvez sem a gyakori és példákkal alátámasztott visszajelzésnek, sem 

a fejlesztő javaslatok megfogalmazásának. 

A munkahelyi elégedettségen túl a szervezeti elkötelezettségről és a munkahely 

elhagyás szándékról alkotott véleményben is szignifikáns a különbség a közszféra és a 

versenyszféra között. Az átlagok alapján a közszférában a szervezeti elkötelezettség 

szintje a legalacsonyabb, ami összhangban áll a szervezeti kultúra lojalitás skálájának 

eredményével.  

 Z p Szervezet N Átlag 
közszféra 74 2,96 
versenyszféra 129 3,74 Munkahelyi elégedettség -5,407 0,000 

összesen 203  
közszféra 74 2,74 
versenyszféra 128 3,50 Szervezeti elkötelezettség -5,101 0,000 

összesen 202  
közszféra 74 2,89 
versenyszféra 128 2,33 Munkahely elhagyás szándéka -3,216 0,000 

összesen 202  

39. Táblázat A közszféra és a versenyszféra összehasonlítása a munkahelyi 
elégedettség, elkötelezettség és a szervezet elhagyás szándékának függvényében 

Véleményem szerint a munkahelyi elégedettségben és elkötelezettségben tapasztalt 

különbségek hatással lehetnek a dolgozók teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

véleményére. Ez azonban nem jelenti azt, hogy magának a teljesítményértékelési 

gyakorlatnak a megítélése teljes mértékben a dolgozói elégedettségtől, elkötelezettségtől 

függne. A teljesítményértékelési gyakorlattal kapcsolatos változók konkrétan kérdeznek 

rá az értékelési folyamat egyes elemeire és nem általánosságban próbálják meg feltárni a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos elégedettséget, az értékelés észlelt igazságosságát.  

6. 7. 4. A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYAKORLATRA HATÁST GYAKORLÓ 

KULTÚRAJELLEMZŐK AZONOSÍTÁSA 

A szervezeti kultúra és a teljesítményértékelési gyakorlat összefüggéseinek feltárásához 

lineáris regresszióanalízissel arra kerestem a választ, hogy a szervezeti kultúrát leíró 
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GLOBE skálák közül melyik milyen mértékű hatást gyakorol a teljesítményértékelés 

igazságosságának három nagy faktorára, illetve az egyes TÉR faktorokra.  

Az elkötelezettség, lojalitás minden más kultúra dimenzió hatását felülírva a 

legjelentősebb hatást gyakorolja a disztributív (ß=0,309; p=0,003), a procedurális 

(ß=0,331; p=0,000) és az interperszonális igazságosság megítélésére (ß=0,319; 

p=0,000). Ez az eredmény a vezetőbe vetett bizalom hatásához hasonlóan azt támasztja 

alá, hogy a szervezet és a vezető iránti attitűd képes akár pozitív, akár negatív irányba 

befolyásolni a tényleges szervezeti folyamatok, jelen esetben a teljesítményértékelési 

gyakorlat valamint az értékelői magatartás megítélését.  

Az elkötelezettség, lojalitás skála uralkodó hatásának kiszűrése érdekében, a skála 

nélkül is elvégeztem a lineáris regresszióelemzést. Az eredményeket a 22. számú 

melléklet tartalmazza.  

Előzetes feltételezésemmel összhangban a teljesítményorientáció mértéke az 

igazságosság mindhárom faktorát (disztributív, porcedurális és interperszonális) 

befolyásolja.  

A hatalomtól való távolság a procedurális és az interperszonális igazságosság 

megítélésében tölt be jelentős szerepet. Ha az értékelő vezető és a beosztott között 

lehetőség van az őszinte párbeszédre, ha a vezető rálát a munkatárs munkájára és 

közvetlen kapcsolatban van vele, akkor az értékelt valószínűleg mind az eljárást, mind a 

értékelő bánásmódját igazságosnak észleli.  

A humánorientáció, a dolgozók egymással való törődése értelemszerűen az értékelői 

bánásmódra, a dolgozói vélemény- és érzelemkifejezés lehetőségére, tehát az 

interperszonális igazságosságra gyakorol hatást. 

Az eredmények alapján az általam feltételezett kultúra dimenziókon túlmenően további 

két kultúra dimenzió is fontos szerepet tölt be a teljesítményértékelés észlelt 

igazságosságában. 

A jövőorientáció az interperszonális igazságosságot, míg a bizonytalanságkerülés a 

disztributív és a procedurális igazságosságot befolyásolja.  

Ahhoz, hogy pontosabban meg tudjam határozni a szervezeti kultúra és a 

teljesítményértékelés igazságosságának összefüggéseit, a TÉR faktorok mint függő 

változók és a GLOBE dimenziók mint független változók regresszióelemzését is 

elvégeztem. Az eredményeket a 22. számú melléklet tartalmazza. 

Minden TÉR faktornál az előző eredményekhez hasonlóan a GLOBE elkötelezettség, 

lojalitás skálája bírt a legnagyobb magyarázó erővel. Az elkötelezettségen túl a TÉR 
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faktorok többsége három GLOBE faktorral mutat kapcsolatot: teljesítményorientáció, 

hatalomtól való távolság, bizonytalanságkerülés.  

A  szervezeti kultúrára jellemző teljesítményorientáció mértéke minden TÉR faktorra 

szignifikáns hatást gyakorol. A szervezeti kultúra jellemzői közül értelemszerűen 

leginkább ez az előfeltétele annak, hogy mind az értékelők, mind az értékeltek 

komolyan vegyék a teljesítményértékelést és ennek megfelelően az értékelő vezetők a 

teljesítményértékelési gyakorlat eredményességére és igazságosságára is nagy hangsúlyt 

helyezzenek. 

A hatalomtól való távolság a vélemény-, érzelemkifejezési lehetőséget, az 

elfogulatlanságot, az értékelési tényezők relevanciáját, valamint a visszajelzés 

gyakoriságát, pontosságát befolyásolja. A kapcsolat negatív irányú, tehát minél nagyobb 

a hatalomtól való távolság, annál negatívabb a TÉR faktorok megítélése. A vezető 

központi szerepet tölt be a TÉR észlelt igazságosságában és a teljesítményértékelés 

eredményességében, amit a kultúra dimenziók közül a vezető személyéhez köthető 

hatalmi távolság jelentősége is igazol.  

A bizonytalanságkerülés a TÉR faktorok mindegyikére szignifikáns hatást gyakorol az 

elfogulatlanság faktor kivételével. A bizonytalanságkerülés kívánatos szintje a 

szervezeti kultúra felmérés alapján magasabb, mint a jelenlegi, tehát a jelenleginél is 

nagyobb fokú szabályozottságot igényelnének a dolgozók. Abban a szervezeti 

egységben, ahol átlag feletti a szabályozottság mértéke, magát a teljesítményértékelést 

is pozitívabban ítélik meg. Ez az eredmény megegyezik Bakacsi és Takács (1998) által 

magyar mintán azonosított magas szintű bizonytalanságkerüléssel, ami a 

teljesítményértékelési gyakorlat, az értékeléshez alkalmazott módszer, eszköz 

szempontjából is meghatározó. Minél inkább bizonytalanságkerülőbb egy szervezet 

annál valószínűbb, hogy a szervezet dolgozói az eljárás és az elosztás igazságosságát 

biztosító normákra, szabályokra nagyobb hangsúlyt helyeznek. A magasabb 

bizonytalanságkerüléssel jellemezhető szervezetek, a tisztázott, kiszámítható elvárások, 

feladatok meghatározásával fokozhatják a TÉR észlelt igazságosságát.  

Az értékelő bánásmódja a humánorientációval, az elfogulatlanság pedig a 

jövőorientációval jár együtt. Azokban a szervezeti egységekben ahol a munkatársak 

törődnek egymással, a vezető sokkal megértőbb és kedvesebb az értékelés során. Ott 

ahol a hosszú távú időorientáció a jellemző, sokkal valószínűbb az elfogulatlan 

értékelés, ami azzal magyarázható, hogy a megfelelő teljesítmény hosszútávon történő 

biztosítása, fenntartása miatt a vezetőnek nem kifizetődő az értékelés torzítása.  
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Bár a lineáris regresszióelemzés nem kezelte a szervezeti kultúra dimenziók 

együttjárását, azonban arra rávilágított, hogy a teljesítményértékelési gyakorlat egyes 

elemeit a szervezeti kultúra mely dimenziói befolyásolják leginkább. 
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7. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA A HIPOTÉZISEK MENTÉN 

Vizsgálatom eredményei alapján a teljesítményértékelés igazságosságának összetevőit, 

az észlelt igazságosság kritériumait, valamint a teljesítményértékelési gyakorlat 

kultúrafüggő sajátosságait elemeztem.  

Mivel az eredmények túlmutatnak a felállított hipotézisek körén, ezért a hipotézisek 

mentén összegzem a vizsgálat főbb eredményeit és azok értelmezését.  

1. hipotézis 

1. Az igazságosság Greenberg által leírt négyfaktoros modellje magyar mintán nem 

igazolható, mivel a teljesítményértékeléssel kapcsolatos szervezeti és vezetői eljárás 

elemei nem különíthetőek el élesen egymástól. Ezért a disztributív, procedurális és 

interperszonális igazságosságot megkülönböztető három faktoros modell nyer 

bizonyítást. 

A faktoranalízis eredményei alapján négy faktor esetén a procedurális igazságosság 

faktorainak tartalma eltér a Greenberg által leírt szervezeti (structural) és információs 

(informational) igazságosságtól. A procedurális igazságosság két faktora nem különíti el 

az eljárás strukturális és szociális elemeit. Ezzel szemben a három faktor esetén kapott 

eredmény jól tükrözi a szakirodalomban leggyakrabban vizsgált disztributív, 

procedurális és interperszonális igazságosságot. 

Az eredményeim alapján az első hipotézis bizonyítást nyert. 

Az értékelői és szervezeti eljárás elemek valószínűleg azért nem váltak külön, mert a 

dolgozók tájékoztatása a TÉR bevezetéséről, vagy a rendszer jellemzőiről, az értékelési 

tényezőkről minden szervezetnél elsősorban vezetői feladat. A vezető az, aki a 

szervezeti döntéseket a dolgozóknak, valamint a dolgozói elképzeléseket a szervezet 

felső vezetésének továbbítja, ennélfogva szinte elkerülhetetlen a szervezet és a vezető 

közötti határvonal összemosódása. Mindezeken felül a teljesítményértékelésnél, a többi 

szervezeti folyamathoz viszonyítva talán még jelentősebb az értékelő vezető szerepe, 

mivel nemcsak az információ továbbítása, hanem a rendszer működtetése is teljes 

egészében az ő kezében van. A szervezeti és vezetői eljárás együttjárása a szervezetbe 

vetett bizalom hiányával is magyarázható. A teljesítményértékeléssel kapcsolatban 

kapott eredmény azonban nem igazolja, hogy a szervezeti folyamatok mindegyikére 

igaz lenne a szervezeti és a vezetői tényezők összemosódása. 
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Valószínűsíthető azonban, hogy vannak olyan szervezeti folyamatok, amelyeknél a 

szervezeti és a vezetői igazságosság megítélése magyar mintán is külön válik 

egymástól. Ezt igazolja az az eredmény is, miszerint a vizsgált szervezeti egységek 

felénél a szervezet és a vezető észlelt igazságossága szignifikánsan eltér egymástól. 

Az interperszonális igazságosság az értékelő bánásmódját jelentő értékelői 

érzékenységet, tiszteletet, elfogulatlanságot foglalja magában, ami külön válik a 

döntések magyarázatát is magában foglaló értékelői eljárástól. Az igazságosság 

harmadik faktorának tartalma tehát nem egyezik meg a szakirodalom leírt interakciós 

igazságossággal. Feltételezhetően az eljárás igazságosságához tartozó döntések 

magyarázatát a szervezeti kontextus és kultúra jellemzői sokkal inkább befolyásolják, 

mint az értékelő személyes jellemzői. 

Négy faktor esetén Roberts (1994) eredményeihez hasonlóan a procedurális 

igazságosság egyik faktorában az információk érvényességét biztosító tényezők 

találhatóak, úgy mint a teljesítmény gyakori megfigyelése, értékelése, az értékelők 

felkészítése, a teljesítmény nyomonkövetése, míg a másikba a participációt biztosító 

tényezők tartoznak. A dolgozók kognitív rendszerében tehát a véleménykifejezés 

lehetősége elkülönül a procedurális igazságosság többi elemétől. Valószínűleg a 

véleménykifejezéssel kapcsolatos dolgozói elvárások, az ezzel való elégedettség és a 

véleménykifejezés lehetőségének szervezeti feltételei a szervezeti kultúra függvényében 

eltérnek egymástól. 

 

2. hipotézis 

2. a. A TÉR észlelt igazságosságára a procedurális igazságosság jelentősebb hatást 

gyakorol, mint a disztributív igazságosság. 

2. b. A TÉR észlelt igazságosságára az interperszonális igazságosság jelentősebb hatást 

gyakorol, mint a disztributív igazságosság. 

2. c. A disztributív igazságosság jelentősebb hatást gyakorol a TÉR észlelt 

igazságosságára, ha az értékeltet negatívan érintette az értékelés eredménye. 

A TÉR észlelt igazságosságát az igazságosság három faktora közül kizárólag a 

procedurális igazságosság befolyásolta szignifikánsan, tehát a 2. a. hipotézist sikerült 

alátámasztanom, a 2. b. hipotézist azonban nem.  

Magának a teljesítményértékelési rendszernek a megítélését az eljárás szervezeti és 

értékelői összetevői, azon belül elsősorban az értékelési tényezők relevanciája, a 

visszajelzés gyakorisága, magyarázata befolyásolja. Az interperszonális igazságosság 
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elemei közül kizárólag az értékelő elfogultsága hat közvetlenül a rendszer megítélésére, 

de az értékelő bánásmódja, az általa biztosított vélemény- és érzelemkifejezés 

lehetősége nem. Az egész rendszer igazságosságának a megítélésében tehát vezető 

értékelő magatartásának is döntő szerepe van. 

Az eredmények alapján az interperszonális igazsághoz hasonlóan a disztributív 

igazságosság, az értékelési eredmény méltányossága nem játszik jelentős szerepet az 

igazságossági ítéletben. A kapott eredmények alapján levont következtetések azonban 

félrevezetőek lehetnek, ha azt nem vesszük figyelembe, hogy a válaszolók többségét 

eddig még nem érintette negatívan az értékelés eredménye az átlagos, vagy átlag feletti 

értékeléseknek köszönhetően. Bár az értékelési eredmény méltányossága a TÉR észlelt 

igazságosságát nem befolyásolja az értékelő teljesítményértékelő magatartásának 

megítélését igen. Vártnál rosszabb értékelést kapott dolgozóknál pedig a procedurális 

igazságosság mellett a TÉR észlelt igazságosságára is hatást gyakorol. A váratlan 

értékelési eredmény azonban megelőzhető a procedurális igazságossághoz tartozó 

gyakori, konkrét és releváns értékeléssel. 

 

3. hipotézis 

3. a. Az értékelési eredmény méltányosságára a procedurális és az interperszonális 

igazságosság is hatással van. 

3. b. A vártnál rosszabb értékelési eredmény esetén az eredmény méltányosságának a 

megítélését az interperszonális és a procedurális igazságosság képes befolyásolni. 

Előzetes elvárásaimtól eltérően a procedurális igazságosság, az értékelés eredményének 

igazolása, magyarázata, az értékelői kompetencia, valamint az értékelési kritériumok 

relevanciája (visszajelzés gyakorisága, magyarázata faktor) nem befolyásolja 

szignifikánsan az értékelési eredmény méltányosságát, de az interperszonális 

igazságosság, az értékelő bánásmódja igen. A 3. a. hipotézisem tehát csak részben nyert 

bizonyítást.  

Lind és Tyler (Tyler, 1989), valamint Cobb, Vest és Hills (1997) eredményei szintén a 

bánásmód elemeinek szerepét támasztották alá. Az értékelő bánásmódja tehát képes az 

értékelés eredményének észlelt igazságosságát pozitívan és negatívan is befolyásolni. 

Abban az esetben, ha az értékelő beszélgetés során a vezető kommunikációs stílusa nem 

megfelelő, hanem inkább támadó, személyeskedő, indulatos, akkor ez azonnali 

ellenállást válthat ki az értékeltből. Ebben a helyzetben hiába a megalapozott, releváns 

értékelés, a megszégyenített és megbántott dolgozó nem képes a visszajelzés tartalmát 
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feldolgozni. Így a visszajelzés stílusa miatt az értékelési eredménnyel kapcsolatban is 

elutasító lesz. Az értékelőt elfogultnak, az értékelés eredményét pedig igazságtalannak 

tartja. 

A vártnál rosszabb értékelési eredmény esetén azonban az értékelési eredmény 

méltányosságának megítélését hipotézisemtől eltérően sem a procedurális, sem az 

interperszonális igazságosság nem befolyásolta. A 3. b. hipotézist nem nyert bizonyítást.  

Kizárólag a vezető-beosztott közötti bizalom volt hatással arra, hogy a várttól rosszabb 

értékelés ellenére méltányosnak találják a dolgozók az értékelés eredményét, és 

elfogadják azt. A vezető – beosztott közötti bizalom hatása elsősorban annak a pozitív 

attitűdnek köszönhető, amit a korábbiakban megtapasztalt vezetői eljárás és bánásmód, 

valamint az elosztás igazságossága alapozott meg. Ebben az esetben a vártnál rosszabb 

eredmény ellenére is bízik a dolgozó a vezető igazságosságában. Az eredmény alapján 

azonban nem zárhatjuk ki azt, hogy a procedurális és az interperszonális igazságosság 

hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyén akár a negatív értékelést is méltányosnak ítélje. Ha 

a folyamat igazságos, a visszajelzés gyakori és pontos, akkor nagy valószínűséggel az 

értékeltet sem éri váratlanul az értékelés. Az igazságos értékelői bánásmód pedig 

hozzájárul ahhoz, hogy a dolgozó elfogadja az értékelés eredményét.  

 

4. hipotézis 

4. a. A TÉR észlelt igazságosságára hatással van az értékelés következményének 

igazságossága.  

4. b. Az értékelés következményeit akkor tartják igazságosabbnak az értékeltek, ha az 

értékelés közvetlen hatással van a fizetésre, a jutalmazásra és a képzésre/fejlesztésre is. 

A TÉR észlelt igazságosságában az értékelés következménye meghatározó szerepet 

játszik. A 4. a. hipotézis bizonyítást nyert.  

Az eredmények alapján elsősorban a fejlesztés, képzés, majd a jutalom, prémium 

gyakorol jelentős hatást az értékelés következményének igazságosságára, a fizetéssel 

való összekapcsolás azonban nem. A 4. b. hipotézis részben nyert bizonyítást.  

A fejlesztéssel, képzéssel összekötött értékelést valószínűleg azért tartják igazságosnak 

a dolgozók, mivel azon szervezeti, vezetői hozzáállásról tesz tanúbizonyságot, hogy a 

teljesítményértékelés célja nem elsősorban a hibáik azonosítása, valamint a nem 

megfelelő teljesítmény számonkérése, hanem a megfelelő dolgozói teljesítmény vezetői, 

szervezeti támogatása.  
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A képzésen, fejlesztésen túl a teljesítmény jutalommal való honorálása is szignifikáns 

hatást gyakorol az értékelés következményének igazságosságára. Ez ugyanis azt 

igazolja, hogy érdemes nagyobb erőfeszítéssel, többet és jobban dolgozni, mert a 

szervezet elismeri, megbecsüli a kiváló teljesítményt. Anyagi következmény nélkül a 

dolgozók értelmetlennek tartják az értékelést, bár ebben a kérdésben szervezeti kultúra 

függvényében eltérőek a vélemények. A versenyszféra szervezeti egységeiben dolgozók 

sokkal inkább úgy gondolják, hogy a teljesítményértékelés a fizetéssel, jutalommal való 

összekapcsolás hiányában is motiváló hatású lenne, így valószínűleg a kizárólag 

fejlesztésorientált értékelés elfogadottsága nagyobb, mint a közszférában. A szervezeti 

kultúra függvényében kapott eredmények alapján azokban a szervezeti egységekben 

tartották legigazságosabbnak a dolgozók az értékelés következményeit, ahol az értékelés 

számottevő hatással volt a jutalom meghatározására (volt tétje az értékelésnek) és ahol 

az értékelő jelentős figyelmet fordított a teljesítmény visszajelzésére, beosztottjai 

folyamatos fejlesztésére. Ahhoz, hogy a két egymást kizáró cél jól megférjen egymás 

mellett szükség van objektív mutatószámokra, a teljesítmény folyamatos, tényeken 

alapuló értékelésére, az értékelési eredmények alapján meghatározott fejlesztésre és 

jutalomra. A teljesítményfüggő fizetés valószínűleg azért nem bír motiváló erővel, 

mivel az értékelés eredményei alapján meghatározott fizetésemelés mértéke legtöbbször 

nagyon csekély. Ezen felül, pedig a múltbeli teljesítményen alapuló következő évi 

fizetés méltánytalannak tűnhet abban az esetben, ha a dolgozó jelenlegi teljesítménye 

akár egy éven át nem felel meg az elvárásoknak. 

 

5. hipotézis 

5. A vezető-beosztott (értékelő-értékelt) közötti bizalom kiemelkedő hatást gyakorol  

a. a teljesítményértékelési rendszernek (TÉR) 

b. az értékelés következményeinek 

c. az értékelés eredményének 

d. és a vezető értékelői magatartásának észlelt igazságosságára. 

Az eredmények Brockner és munkatársai (1997), Gabris és Ihrke (2000), valamint Zala 

(2000) által leírtakkal megegyezően azt támasztják alá, hogy a bizalom központi 

szerepet játszik az igazságossági ítéletek kialakításában. A bizalom a TÉR-nek, a 

teljesítményértékelés következményének valamint az értékelő teljesítményértékelő 

magatartásának igazságosságát leginkább meghatározó tényezők között található. A 

magas bizalommal jellemezhető kapcsolatban az egyén elnézőbb a kisebb hibákkal, 
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igazságtalanságokkal szemben, ami a bizalom jelentőségét magyarázza. Így ha magas a 

bizalom szintje akkor ez a véleményünket pozitív, míg ha alacsony akkor pedig negatív 

irányba befolyásolja. 

Az eredmények alapján egyedül az értékelési eredmény méltányosságának megítélését 

nem befolyásolja szignifikánsan a vezető-beosztott közötti bizalom, míg a többi 

tényezőre szignifikáns hatást gyakorol. Ez azzal magyarázható, hogy az értékelt mind a 

saját, mind a mások értékelésének eredményéről kielégítő információval rendelkezik, 

ami miatt a bizalom nem tölt be jelentős szerepet az igazságossági döntés 

meghozatalában. Véleményem szerint az elosztás igazságossága jelenleg még azért nem 

okoz nagyobb feszültséget, elégedetlenséget a dolgozók között, mivel a szervezetek 

többségében a vezetők egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben differenciálnak az 

értékelésekben. Mindemellett az értékelés alig érezhető következményekkel jár.  

Abban az esetben azonban, ha az értékelő kellőképpen differenciál, és ha az értékelés 

eredménye jelentős következménnyel jár, akkor a személyes érintettség folytán az 

értékelési eredmény méltányosságának a megítélése is fontosabbá válik. Ebben az 

esetben a bizalom sokkal meghatározóbb szerepet tölthet be az értékelési eredmény 

méltányosságáról kialakított ítéletben. Ezt támasztja alá az az eredmény is, amely 

szerint a vártnál rosszabb értékelés esetén13 kizárólag a vezető – beosztott közötti 

bizalomnak van hatása arra, hogy az eredményt méltányosnak tartsák az értékeltek. 

 

6. hipotézis 

6. A közszférában a méltányosság elve helyett az egyenlőség elve preferált a dolgozók 

körében. Ez valószínűleg azt eredményezi, hogy a teljesítményértékelés alapján 

meghatározott fizetés, jutalmazás kevésbé elfogadott a közszférában, mint a 

versenyszférában. 

A szervezeti kultúra függvényében vizsgált preferált elosztási elv eredményei alapján 

mind a versenyszféra, mind a közszféra dolgozói a teljesítményarányossággal és nem az 

egyenlőséggel értenek inkább egyet. Egyedül az egyetértés, vagy egyet nem értés 

mértékében van eltérés közöttük. A közszféra szervezeti egységeiben a 

teljesítményarányosság mellett az egyenlőséget fontosabbnak tartják, mint a 

versenyszférában. Ez magyarázhatja azt a kettőséget, hogy a dolgozók egyrészről 

                                                 
13 Ez a csoport azonban a mintának csak kis részét alkotja, ami magyarázatul szolgálhat arra, hogy a minta 
egészén miért nem gyakorol szignifikáns hatást az igazságosságra.  
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szeretnék a teljesítményarányos javadalmazást, másrészről azonban a szervezeti 

hagyományok, a dolgozói jellemzők eredményeként az egyenlőség is fontos számukra.  

A 6. hipotézis nem nyert igazolást. 

Az eredmények alapján a teljesítményarányos elosztástól elviekben nem idegenkednek 

a közszféra dolgozói, így a teljesítményfüggő javadalmazás, jutalmazás nem járul hozzá 

a TÉR-rel szembeni negatív attitűdhöz. Sőt a közszféra dolgozói a versenyszféra 

dolgozóitól eltérően, nem tudják elképzelni, hogy a TÉR eredményesen működhetne 

kizárólag fejlesztés céljából, anyagi következmények nélkül. Ez az eredmény leginkább 

a javadalmazással való elégedetlenséggel, valamint a fejlesztésorientáció hiányával 

magyarázható. Az interjúk és a fókuszcsoportos vizsgálatok eredményei rávilágítottak 

arra, hogy a közszférában a teljesítményértékelés fejlesztéssel való összekapcsolása 

maximum a kiválóan teljesítők megjutalmazására korlátozódik. Ez a szervezeti 

hozzáállás és gyakorlat azt eredményezi, hogy a dolgozók fejében meg sem fordul, hogy 

szervezetükben az értékelés eredményeit a fejlesztési terv összeállításához használják. 

 

7. hipotézis 

7. A szervezeti kultúra egyes dimenziói összefüggést mutatnak a teljesítményértékelési 

gyakorlat jellemzőivel, a teljesítményértékelés észlelt igazságosságával.  

7. a. A teljesítményorientáció pozitív hatást gyakorol a disztributív, a procedurális és az 

interperszonális igazságosságra. 

7. b. A hatalomtól való távolság negatív hatást gyakorol a procedurális és az 

interperszonális igazságosságra. 

7. c. A humánorientáció pozitív hatást gyakorol az interperszonális igazságosságra. 

A szervezeti kultúra dimenziók közül a szervezet, illetve a saját csoport iránti 

elkötelezettség, lojalitás szinte mindent felülírva képes a dolgozók 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos véleményét befolyásolni. Az alacsony 

bizalomszinttel jellemezhető szervezetekben a teljesítményértékelés kevésbé hatékony 

(Murphy, Cleveland, 1995; Takács, 2002/b), amit az eredményeim is megerősítenek. A 

lojalitás mellett értelemszerűen a teljesítményorientáció szintje az, ami a 

teljesítményértékelési gyakorlatra és annak észlelt igazságosságára a legjelentősebb 

hatást gyakorolja. A magas teljesítményorientáció az alapja annak, hogy a szervezet 

dolgozói elfogadják a teljesítményértékelést és az értékelők nagy hangsúlyt helyezzenek 

a folyamatos visszajelzésre, valamint az értékelési eredmények, következmények 

teljesítményalapú meghatározására. A 7. a. hipotézis bizonyítást nyert. 
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A hatalomtól való távolság az előzetes feltételezésemmel megegyezően a procedurális 

és az interperszonális igazságot befolyásolja szignifikánsan. A kis hatalmi távolság 

kedvező feltételeket teremt a gyakori, releváns visszajelzésnek, a participációnak, a 

vélemény-, és érzelemkifejezés lehetőségének. A 7. b. hipotézis beigazolódott. 

A humánorientáció, a dolgozókkal való törődés az interperszonális igazságosságra 

gyakorol pozitív hatást. A 7. c. hipotézis beigazolódott. 

 

8. hipotézis 

8. A szervezeti kultúrától függően a TÉR észlelt igazságosságának kritériumai eltérnek 

egymástól. 

8 a. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető szervezeti kultúrákban a véleménykifejezés 

lehetősége nem gyakorol jelentős hatást a TÉR észlelt igazságosságára. 

8 b. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető szervezeti kultúrákban a bizalom központi 

szerepet játszik a TÉR észlelt igazságosságában. 

A TÉR észlelt igazságosságában különböző kritériumok játszanak döntő szerepet a 

szervezeti kultúra függvényében. Eredményeim alapján a TÉR észlelt igazságosságát a 

nagy hatalmi távolsággal jellemezhető szervezeti kultúraklaszterekben (közszféra 

szervezeti egységei) a vezető-beosztott közötti bizalom határozza meg leginkább, míg a 

vélemény-, és érzelemkifejezés lehetősége egyáltalán nem. Bár a hatalmi távolság 

mindkét tényezővel negatív összefüggésben áll, kizárólag a bizalom az alapvető 

feltétele a TÉR észlelt igazságosságának. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető 

szervezetekben tehát a bizalom helyreállítására, vagy megalapozására mindenképpen 

nagy gondot kell fordítani, ami a szervezeti kultúra megváltoztatását és akár a vezetők 

lecserélését is eredményezheti. A személycserékre leginkább azért van szükség ebben 

az esetben, mivel az elvesztett bizalom helyreállítása nagyon nehéz, sőt szinte leheteten 

feladat. 

A 8. a. és 8. b. hipotézis bizonyítást nyert. 

Nem általánosítható tehát, hogy mire kell leginkább odafigyelni annak érdekében, hogy 

a TÉR-t igazságosnak észleljék a dolgozók. Ezért érdemes először a szervezeti kultúra 

jellemzőit feltárni, így a kultúra függvényében meghatározhatóvá válik, hogy az igazság 

összetevői közül mire kell a legnagyobb hangsúlyt helyezni. 
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8. ÖSSZEGZÉS 

A teljesítményértékelés sikere vagy kudarca, igazságossága vagy igazságtalansága 

számtalan tényező függvénye, amelyek közül disszertációmban az értékelési gyakorlat 

jellemzőinek, a vezető-beosztott közötti bizalomnak és a szervezeti kultúrának a hatását 

vizsgáltam. A vizsgálat eredményei alapján az értékeltek jelentős része igazságtalannak 

tartja a TÉR-t és az értékelőt. Ezzel a kérdéssel tehát mindenképpen foglalkozni kell a 

kérdés csupán az, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy akár az egyén a 

számára kedvezőtlen döntést is igazságosnak észlelje, elfogadja és ne saját igazának 

bebizonyításán fáradozzon, hanem az értékelést figyelembe véve változtasson 

munkahelyi magatartásán, teljesítményén. 

Az igazságosság észlelése nagyon szubjektív. A dolgozók véleménye alapján bármikor 

be lehet bizonyítani a teljesítményértékelés igazságtalanságát és ennek ellenkezőjét is. 

De mitől függ, hogy a dolgozók igazságosnak „akarják”-e látni a TÉR működését, az 

értékelő vezetőt, az értékelési eredményt? Eredményeim alapján ez leginkább a vezető-

beosztott közötti bizalomtól, valamint a szervezeti lojalitástól függ.  

A bizalom hatással lehet arra, hogy magát a TÉR-t mennyire észleli igazságosnak az 

értékelt, de a TÉR észlelt igazságossága is hozzájárulhat a bizalom kialakulásához, 

megerősítéséhez. Bizalom hiányában azonban nagyon nehéz olyan feltételeket 

teremteni, amely az értékelői/vezetői bánásmód, az eljárás, vagy az elosztás 

igazságosságának pozitív megítéléséhez járul hozzá. Hiába a teljesítményértékelési 

eljárások igazságos szabályozása, megvalósítása, a megfelelő vezetői bánásmód, a 

konkrét, példákkal alátámasztott értékelés, a méltányosnak tűnő teljesítményértékelési 

eredmény, ha hiányzik a dolgozó vezetőbe és szervezetbe vetett bizalma akkor 

valószínűleg mindent igazságtalannak ítél. Maga a teljesítményértékelés nagyon 

érzékenyen érinti az értékeltet mivel ronthatja az egyén privát és nyilvános énképét, 

egyúttal csökkentheti a szervezettől elnyerhető jutalmakat. Ha kedvezőtlen, az előzetes 

elvárásoktól eltérő az értékelés tartalma, eredménye, következménye, akkor a 

méltánytalannak ítélt helyzet nagy valószínűséggel sértettséget és védekező magatartást 

vált ki az értékeltből. Eredményeim alapján a vártnál rosszabb értékelés esetén kizárólag 

a vezető-beosztott közötti bizalom képes pozitívabb színben feltüntetni és elfogadtatni a 

kedvezőtlen eredményeket, míg a procedurális és az interperszonális igazságosság nem. 
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Arra azonban, hogy a dolgozót ne érje váratlanul az értékelés eredménye, a procedurális 

igazságosság mindenképpen jelentős hatást gyakorol. 

A szervezet strukturális, kulturális jellemzői és humánpolitikai tényezői támogathatják 

vagy éppen ellenkezőleg, gyengíthetik a bizalomformálást. Centralizált, formalizált 

szervezetekben a kontroll magas szintje korlátozhatja a vezetőbe vetett bizalom 

megjelenését. A bürokratikus szervezetere jellemző korlátozott bizalom, illetve nagy 

hatalmi távolság meghatározó szerepet játszik abban, hogy a közszféra szervezeti 

egységeiben a TÉR észlelt igazságosságát leginkább a vezető-beosztott közötti bizalom 

határozza meg. A szervezetre jellemző hatalmi távolság, a vezető-beosztott közötti 

bizalom mértéke együttesen befolyásolja, mennyire tud nyílt és őszinte lenni mindkét 

fél a teljesítményértékelés során. A rendszer elfogadottságát, és az értékelés 

következtében megnyilvánuló hatásokat a nyílt és őszinte kommunikáció pozitívan, 

ezek hiánya pedig negatívan befolyásolja. 

A bizalom közvetlenül és közvetve is teljesítménybefolyásoló hatással bír, elősegíti a 

szervezettel való azonosulást, az önérdeken túli hozzájárulást, a vezetői döntések, 

eljárások elfogadását. A bizalom megteremtésével és fenntartásával a TÉR-rel 

összefüggésben lévő tényezők észlelt igazságosságát is növelhetjük.  

A szervezeti bizalom mellett a szervezeti kultúra jellemzői szintén meghatározó 

szerepet játszanak abban, hogy a teljesítményértékelés mennyire lesz életképes a 

szervezetben. A TÉR észlelt igazságossága és a szervezeti kultúra közötti összefüggések 

vizsgálatából származó eredmények azt igazolják, hogy a szervezeti kultúra szerepét 

nem szabad figyelmen kívül hagyni sem a TÉR kialakítása, bevezetése, sem a 

működtetése során. A szervezeti kultúra jellemzői jelentős hatást gyakorolnak a 

teljesítményértékelési gyakorlatra, a TÉR elfogadottságára és a teljesítményértékelés 

igazságosságának kritériumaira is. A magas teljesítményorientáció és humánorientáció, 

a jövőorientáció, valamint a kis hatalmi távolság a megfelelő bánásmóddal, a 

torzításokat nélkülöző objektív, elfogulatlan értékeléssel, a véleménykifejezés 

lehetőségével és a gyakori, pontos visszajelzéssel jellemezhető TÉR alapfeltételei. A 

szervezeti kultúra és az igazságosság közötti összefüggések alapján a szervezeti kultúra 

jellemzői közül értelemszerűen a teljesítményorientáció gyakorolja a legjelentősebb 

hatást a disztributív, a procedurális és az interperszonális igazságosságra.  

A teljesítményorientáció alacsony szintje nem kedvez teljesítményértékelés igazságos 

működésének. A TÉR bevezetése azonban kultúraformáló erővel bírhat és fokozhatja a 

szervezet teljesítményorientációját. Ehhez azonban a TÉR bevezetése önmagában nem 
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elegendő. A kis hatalomtól való távolság, a hosszú távú időorientáció és a 

humánorientáció magas szintje mind az elfogadott és igazságosan működő TÉR 

feltételét jelenti.  

A vezető-beosztott közötti bizalom, a szervezeti elkötelezettség, valamint a szervezeti 

kultúra meghatározott jellemzői mellett azonban szükség van arra is, hogy a dolgozók 

az igazságosan működő teljesítményértékelésről tapasztalatokat szerezzenek. Bár soha 

nem lesz mindenki számára teljesen igazságos a TÉR, de törekedni lehet rá. A 

szervezeti szinten meghatározott igazságosság faktorok közül az értékelés 

következménye, az értékelési tényezők relevanciája, míg az értékelő vezető esetében az 

értékelő kompetenciája, elfogulatlansága valamint a gyakori és pontos, konkrét 

visszajelzés gyakorolja a legjelentősebb hatást a TÉR igazságosságára..  

A TÉR bevezetése és az igazságosság feltételeinek biztosítása azonban még nem 

elegendő ahhoz, hogy a TÉR teljesítményjavulást, teljesítménynövekedést 

eredményezzen.  

A teljesítményértékelési rendszer bevezetése mögött meghúzódó indítékok, célok és 

elvárások szervezetenként eltérőek lehetnek. A szervezetek egy része a 

teljesítményértékelési rendszer bevezetésétől azt várja, hogy a szervezet problémái 

megoldódjanak és a szervezet eredményesebb, hatékonyabb legyen. Más 

szervezetekben a TÉR bevezetésének hátterében külső kényszer, például a törvényi 

szabályozás áll. Bár a teljesítményértékelés önmagában is hasznos lehet, ahhoz 

azonban, hogy általa a szervezeti teljesítmény is javuljon nemcsak a dolgozók 

értékelésére, az értékelési eredményeken alapuló jutalmazásra és esetleg fejlesztésre van 

szükség. Az értékelési folyamat során a célok és feladatok pontos meghatározására, 

ellenőrzésére, a szükséges változtatások megvalósítására, az eredmények értékelésére 

nemcsak egyéni, hanem szervezeti szinten is szükség van a megfelelő szervezeti 

teljesítmény biztosítása érdekében. Amíg a dolgozók azt látják, hogy a szervezet 

felsővezetése a dolgozói teljesítményértékeléssel kizárólag az egyén felelősségét 

hangsúlyozza és a szervezeti folyamatok működési problémáit nem oldja meg, addig 

méltánytalannak tartják a teljesítmény számonkérését. A szervezeti hibákkal, működési 

problémákkal azonban a legtöbb szervezet nem szívesen néz szembe, így a dolgozói 

teljesítményértékelés a problémák megoldásának tüneti kezelését jelenti. A problémák 

azonosításának, integrálásának és megoldásának az elégtelensége elsősorban az 

időhiánnyal, a rövidtávú időorientációval, a szervezeti problémamegoldásra jellemző 

gyors tűzoltó akciókkal, a status quo fenntartására irányuló motivációval, illetve a 
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problémamegoldáshoz szükséges kompetenciák és motiváció valamint a dolgozói 

vélemény kifejezés hiányával magyarázható.  

Ezért a megfelelő teljesítmény biztosításának szervezeti feltételeit mindenképpen meg 

kell teremteni a TÉR bevezetése előtt. Ha ez nem valósul meg, akkor a dolgozók 

jogosan fogják már a rendszer bevezetésekor kritizálni a teljesítményértékelés egészét. 

Az eredményeim alapján a közszféra szervezeti kultúrája (alacsony teljesítmény- és 

humánorientáció, rövid távú időorientáció, nagy hatalomtól való távolság) nem kedvez a 

TÉR működésének, amit a teljesítményértékeléssel kapcsolatos negatív dolgozói 

vélemények is megerősítenek. Bár a közszféra eredményességének fokozása érdekében 

érdemes lenne a teljesítményértékelés megfelelő működését támogató kultúra 

megteremtése, ezt azonban hátráltathatja az a tény, hogy a szervezet fennmaradása nem 

elsősorban a dolgozói és a szervezeti teljesítmény függvénye. Így a 

teljesítményértékelés súlya, jelentősége is sokkal kisebb mint a versenyszféra 

szervezeteiben. A közszférában a szervezeti kultúra megváltoztatása mellett a vezetőbe 

vetett bizalom megteremtése szintén nélkülözhetetlen a TÉR eredményessége és észlelt 

igazságossága szempontjából. Bizalom hiányában hiteltelen és hatástalan bármilyen 

kezdeményezés, amely a folyamat, a bánásmód, vagy az értékelési eredmény 

igazságosságát próbálja biztosítani. A közszféra szervezeti egységeinek negatívabb 

véleménye azonban nem jelenti azt, hogy a versenyszféra szervezeteiben tökéletesen 

működik a TÉR. A versenyszférán belül az értékesítéssel foglalkozó szervezeti 

egységek dolgozói tartották legigazságosabbnak a TÉR-t, ami magyarázható az 

„objektívebb” értékelési kritériumokkal, az értékelési eredmény és a jutalom 

kapcsolatával valamint a dolgozók egyéni jellemzőivel. Az értékesítéssel foglalkozó 

szervezeti egységek véleménye közötti szignifikáns különbséget, pedig leginkább az 

értékelő magatartása, az értékelő vezető igazságossága, hitelessége valamint a dolgozók 

fejlesztése érdekében tett erőfeszítése okozta. 

A TÉR működését támogató szervezeti feltételeken túl azonban nem szabad 

megfeledkeznünk a teljesítményértékelés sikerét befolyásoló egyéni tényezőkről sem. A 

teljesítményértékelési gyakorlatot leginkább meghatározó vezetői, értékelői stílust, 

magatartást, attitűdöt vizsgálatom eredményei is igazolták. Az értékeltek jellemzőivel 

azonban a jelenlegi vizsgálat nem foglalkozott, bár meghatározó szerepe tölthetnek be a 

TÉR eredményességében. A visszajelzésekre nyitott és a teljesítményén, magatartásán 

változtatni tudó értékelt mindenképpen szerencsésebb alanya a 

teljesítményértékelésnek, mint a negatív kritikát elviselni képtelen, a felelősséget 
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állandóan másra hárító munkatárs. A szervezeti kultúrához hasonlóan dolgozók 

megváltoztatása is nagyon nehéz feladat, mégis úgy gondolom, hogy az értékelő 

vezetők felkészítése mellett az értékelt munkatársak képzésére is érdemes figyelmet 

fordítani.  

A konkrét módszer hiányosságait viszonylag egyszerűbben lehet orvosolni, míg az 

értékelők, az értékeltek jellemzőinek, hozzáállásának és a szervezeti feltételeknek a 

megváltoztatása sokkal bonyolultabb folyamat. Bár a teljesítményértékelési rendszer 

működését jelentősen meghatározó szervezeti kultúra, valamint vezető-beosztott közötti 

bizalom befolyásolása, nehéz és időigényes folyamat, a TÉR megtervezett bevezetése, a 

teljesítményértékelés céljainak, valamint az értékeléstől elvárt eredmények konkrét, 

pontos meghatározása, az értékelők és az értékeltek bevonása, megfelelő tájékoztatása, 

a teljesítmény és a személyzeti döntések kapcsolata, az értékelők és az értékeltek 

megfelelő felkészítése, a TÉR állandó monitorozása azonban javíthatja a 

teljesítményértékelési rendszer működésének szervezeten belüli feltételeit. 

 

A vizsgálati eredmények gyakorlati hasznosításának lehetőségei 

Az eredmények gyakorlati haszna a TÉR igazságos és eredményes működését támogató 

kritériumok és feltételek összefoglalása, valamint a TÉR felülvizsgálati kérdőívének 

(TÉR-kép) összeállítása. 

A megfelelő, igazságos teljesítményértékelési gyakorlat eredményeként kialakuló 

pozitív attitűd alapvető feltétele a TÉR sikerének, ezért szükségesnek tartom a TÉR-rel 

kapcsolatos reakciók és attitűdök feltárását. A rendszer állandó monitorozásával 

azonosítani lehet a TÉR főbb működési problémáit. Az eredmények alapján azonban 

nem szabad figyelmen kívül hagynunk a szervezeti kultúra jellegzetességeit sem a 

rendszer tervezése, kialakítása, bevezetése, sem a rendszer felülvizsgálata során. 

A vizsgálatban alkalmazott módszertan alkalmas a szervezeti kultúra, a TÉR-rel, a 

teljesítményértékelési gyakorlat és az értékelő beszélgetés jellemzőinek és az ezekkel 

kapcsolatos dolgozói attitűdöknek a feltárására. A GLOBE kérdőívvel a szervezeti 

kultúra illetve a szubkultúrák vizsgálatára nyílik lehetőség, amelyek a TÉR kultúrából 

eredő korlátaira világítanának rá. Az általam összeállított TÉR-kép kérdőív segítségével 

pedig az értékelési gyakorlat működési sajátosságait, főbb problémáit, a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos ellenállás okait lehet azonosítani, amelyek a TÉR 

fejlesztéséhez és az eredményes működési feltételek biztosításához szükséges fejlesztési 

javaslatok megfogalmazásához járulnak hozzá. Mindenképpen szükségesnek tartom 



 200

azonban a kérdőíves felmérés fókusz csoportos vizsgálattal és interjúval történő 

kiegészítését a kérdőív szervezetre szabása, illetve az eredmények megfelelő 

értelmezése érdekében.  

 

Jelenlegi vizsgálat korlátai és további vizsgálati lehetőségek 

A jelenlegi vizsgálat legnagyobb korlátja az volt, hogy, objektív okokból kifolyólag, 

kizárólag a szervezeti egységek, szubkultúrák vizsgálatára nyílt lehetőségem, és nem ált 

módomban, hogy ugyanazzal a TÉR-rel, de eltérő értékelő vezető által megvalósított 

teljesítményértékelési gyakorlattal kapcsolatos dolgozói vélemények közötti 

különbségeket és hasonlóságokat is vizsgáljam. Így azonosítani lehetett volna, hogy a 

szervezeti kultúra, az egész szervezetre egységesen jellemző TÉR hogyan befolyásolja a 

TÉR-rel kapcsolatos attitűdöket és mindezeken felül az értékelő vezető milyen szerepet 

tölt be a TÉR-ről és a teljesítményértékelésről kialakított véleményben. 

A jelenlegi vizsgálatban a konkrét teljesítményértékelési adatok feltárására nem került 

sor. Az értékelési eredmény azonban nagyon fontos a disztributív igazságosság 

szerepének, illetve a negatív értékelési eredmény elfogadásához szükséges feltételek 

vizsgálata szempontjából. Így a tényleges értékelési eredmény ismeretében tovább 

vizsgálhatnám a TÉR és az értékelési eredmény észlelt igazságosságát, illetve az 

igazságosságot meghatározó kritériumokat. 

A szervezeti igazságosság struktúrájának komplex vizsgálatához további vizsgálatokat 

tartok szükségesnek. A szervezeti igazságosság struktúrája a vizsgált szervezeti 

folyamatok valamint a nemzeti/szervezeti kultúra függvényében különböző lehet. Ezért 

nagyobb mintán kultúra klaszterenként, valamint az ösztönzési-, a karriermenedzselési- 

és a kiválasztási rendszerrel, illetve a leépítéssel kapcsolatban is vizsgálnám az 

igazságosság taxonómiáját. 

Ahhoz, hogy a TÉR észlelt igazságosságának jelentőségét igazolni tudjuk szükség van a 

teljesítményértékelés hatására bekövetkező pozitív és negatív változások, hatások 

longitudinális vizsgálatára. 

A teljesítményértékelés igazságosságának észlelését meghatározó egyéni jellemzők 

vizsgálatára nem terjedt ki a kutatásom. Az egyéni teljesítményorientáció mértéke, az 

egyén énképe, magabiztossága, külső, illetve belső kontrollos attitűdje, érzékenysége 

jelentős hatást gyakorolhat ugyanazon TÉR és értékelői magatartás igazságosságának 

megítélésére. 
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Az egyéni tényezők vizsgálatában nemcsak az értékeltek, hanem az értékelők 

teljesítménéyrtékeléssel kapcsolatos attitűdjeit, valamint az elfogadott, igazságosnak 

tartott értékelő jellemzőit, kompetenciáit szintén érdemes lenne feltárni. Ezek az 

eredmények az eredményes és sikeres vezető kiválasztáshoz, valamint az értékelő 

vezetők felkészítéséhez is hozzájárulhatnak. 

A TÉR észlelt igazságosságát feltételezhetően a dolgozói elégedettség és elkötelezettség 

is befolyásolta. Ahhoz, hogy a szervezeti bizalom és elkötelezettség, valamint az 

igazságosság szervezeti és vezetői feltételeit azonosítani tudjuk longitudinális 

vizsgálatra lenne szükség. Érdemes lenne a szervezetbe újonnan belépő dolgozókat 

megkérni arra, hogy jegyezzék fel mindazt, amit igazságtalannak tartanak, ami miatt 

elégedetlenek, ami miatt nem tudnak már többet bízni a szervezetben, a vezetőben. A 

dolgozói feljegyzések, esetleg a kilépőkkel végzett interjúk rávilágíthatnak a bizalom és 

a szervezeti igazságosság szempontjából fontos tényezőkre, eseményekre. 

 

Köszönetnyilvánítás 

A disszertációm elkészítésében köszönettel tartozom kollégáimnak, a BME Ergonómia 

és Pszichológia Tanszék dolgozóinak. Külön köszönet illeti témavezetőmet, Antalovits 

Miklóst, aki ötleteivel, tanácsaival és folyamatos bíztatásával segítette munkámat, Izsó 

Lajost, aki biztosította számomra a dolgozatírás feltételeit, illetve segítségemre volt az 

eredmények statisztikai elemzésében, és Juhász Mártát, aki mindig nyitott volt szakmai 

kérdéseim megvitatására és aki mindvégig hitt abban, hogy elkészül a dolgozat. 

A disszertáció munkahelyi vitára elkészített változatának opponensi véleményét Faragó 

Klára és Kovács Judit készítette el, akiknek ezúton szeretném megköszönni értékes 

javaslatait és kritikai észrevételeit, amelyek jelentősen hozzájárultak a dolgozat 

végleges végleges változatának elkészítéséhez. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik több hónapon keresztül segítettek a 

kérdőíves vizsgálat megszervezésében, lebonyolításában, és legfőbbképpen azoknak a 

vizsgálati személyeknek, akik véleményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy megbízható 

adataim legyenek az empíriámban. 

És köszönet az egész Családnak, akik mindvégig mellettem álltak. A legtöbb köszönetet 

a Férjemnek és a Fiamnak szeretném mondani: a Férjemnek, aki időt, energiát nem 

kímélve segítette a munkámat és átlendített a nehézségeken, valamint a Fiamnak, aki 

mindvégig türelmes és megértő volt hozzám. 
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